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In mijn advertentie Open brief aan minister Hirsch Ballin in NRC Handelsblad 
van 23 april 2010 heb ik deze minister van Justitie een rapport toegezegd over zijn 
hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Demmink, al vele jaren in opspraak. In 
Doodzonde tegen de Rechtsstaat ben ik al kort op hem ingegaan. Allereerst op 
zijn uitgavenpatroon naar aanleiding van 2 artikelen in NRC Handelsblad getiteld 
Topman Justitie dineerde voor 13 mille, voorts Declaraties hoger dan van 
andere sg’s d.d. 12 september 2009, tenslotte gevolgd door een hoofdredactioneel 
commentaar Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties 
slecht voorbeeld d.d. 15 september (pag. 219 en 220). Bovendien verwijs ik naar 
mijn Nawoord blz. 255: “Is Hirsch Ballin wel de baas van Justitie? Of is dit de 
secretaris-generaal die kennelijk zijn gangetje mag gaan, € 18.000 aan eten en vooral 
drinken mag uitgeven. Hirsch Ballin heeft dit nota bene vergoelijkt en slechts opgemerkt 
‘De gemaakte kosten zijn soms aan de hoge kant maar van onrechtmatigheden is geen 
sprake.’ Hoe weet deze minister dat zo zeker? Immers zijn s-g is niet alleen de s-g met 
veruit het hoogste bedrag voor etentjes maar is tevens de enige s-g die geen formulieren 
invult. Bovendien is zijn s-g de enige die wat de uitgaven van € 13.000 betreft 
bonnetjes bewerkt met andere woorden geknoeid heeft. Tenslotte zijn er over € 5.000 
uitgaven helemaal geen bonnetjes. Met wie heeft de s-g dan gegeten en gedronken?” 
Deze Joris Demmink wordt al jaren publiekelijk beschuldigd van pedofilie, het 
tweede onderwerp, zo men wil beschuldiging, waarop ik eveneens ingegaan 
ben o.a. op pag. 255 “Fatsoen moet je doen, stelt onze minister-president. Waarom 
tolereren Balkenende en Hirsch Ballin dan dit wangedrag van deze s-g en negeren 
zij de beschuldigingen over zijn vermeende pedofilie? Niet alleen Demmink is door 
deze passiviteit chantabel maar ook Hirsch Ballin en zelfs Balkenende dus de regering. 
Immers pedofilie wordt in de beschaafde wereld als misdadig beschouwd en berecht.”

Voorwoord
Fatsoen moet je doen – Mooie woorden, 
slechte daden



6

Opvallend is nu dat tegen de oppermachtige s-g niets ondernomen wordt, en 
dat deze rustig zijn gangetje mag gaan. Waarom onderneemt Hirsch Ballin niets 
tegen zijn s-g? Wat heeft deze minister te verbergen? Hirsch Ballin zal toch niet 
gechanteerd worden door zijn eigen s-g? Daarbij wil ik benadrukken dat juist de 
s-g van Justitie een voorbeeld moet zijn voor zijn collegae en voor alle ambtenaren. 
Waarom worden bedoelde artikelen in NRC Handelsblad genegeerd door Hirsch 
Ballin evenals mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat reeds van een half jaar 
geleden? Ten overvloede herhaal ik de 2 vragen in mijn open brief van 23 april 
2010 aan deze minister van Justitie, opgenomen in NRC Handelsblad van 26 
april 2010.

1.  Hoe is het mogelijk dat zijn voorganger Donner deze s-g in 2002 benoemd 
heeft, terwijl Demmink toen al jaren in opspraak was? 

2.  Hoe is het mogelijk dat Hirsch Ballin Demmink tot op heden gehandhaafd 
heeft ondanks diverse aangiften en een stroom van negatieve publiciteit in het 
NOS Journaal, Een Vandaag, Netwerk en andere media?

Dit stilzwijgen, dit negeren in plaats van regeren doet het ergste vermoeden. Is 
Hirsch Ballin niet bij machte maatregelen te nemen? Een fatsoenlijk mens kan 
beschuldigingen over pedofilie immers niet onbesproken laten. En al helemaal 
niet een minister van Justitie aanhoudende beschuldigingen en aangiftes tegen zijn 
hoogste ambtenaar en voornaamste raadgever. 

  N.B. Als de s-g geen pedofiel is, waarom neemt Demmink daartegen niet 
publiekelijk stelling en zwijgt hij daarover al jarenlang? 

Afgezien daarvan is dit niet in het belang van de overgrote meerderheid van 
fatsoenlijke en goede rechters en ambtenaren bij Justitie. Hirsch Ballin brengt 
daarmee de rechtsstaat in gevaar. De vele reacties van lezers op Doodzonde tegen 
de Rechtsstaat liegen er overigens niet om. Duidelijk blijkt een snel afnemend 
vertrouwen in de Rechtsstaat en de rechterlijke macht, alsmede de politiek. 
Vandaar dat ik onlangs daarover een 4e boek gepubliceerd heb Schipholgate met 
als ondertitel Geachte heer Poot, ga door hou vol.

De belangrijkste reactie in een persoonlijke brief aan mij van 7 december 2009 heb 
ik daarin echter niet vermeld. Deze was afkomstig van een klokkenluider uit de 
recherchewereld en hoogst verontrustend. Ik citeer:
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“Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van 
een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde 
s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en 
politici.” (vet JP)
…
“Hij vertelde me toen over het pedofielen netwerk en de kwalijke rol die Joris Demmink 
daarbij speelde. Waar het om ging is dat er geen enkele twijfel was over de juistheid 
van de informatie.”
…
“Ik sprak in die tijd echter nog met een 2e bron te weten een interim bedrijfsarts die 
werkzaam was bij zowel het ministerie van Justitie als bij VROM. Die bevestigde 
nog eens het verhaal van Demmink en de gebeurtenissen rondom het misbruik van de 
jongens en de gevolgen die dat had voor o.a. een chauffeur.”

Inmiddels heb ik c.q. heeft Chipshol een aantal diepgaande besprekingen met deze 
klokkenluider gevoerd. Bovendien met de Stichting Expertgroep Klokkenluiders in 
oprichting. Daarvan worden de oprichters Gerrit de Wit (voormalig recherchechef ) 
voorzitter en Henk Laarman (voormalig rechercheur criminele inlichtingen) 
secretaris. Andere belangrijke leden zijn de klokkenluiders Harry Timmermans 
(Schiedamse parkmoord), Paul Schaap (Reactor Petten, tevens oprichter). 
Voorts Prof. Mr. Cees Schaap (geen familie) als forensisch expert. Tenslotte Paul 
van Buitenen, die in 2003 als Europees ambtenaar de EU-commissie onder 
voorzitterschap van Jacques Santer wegens corruptie tot terugtreden gedwongen 
heeft. Tezamen met De Wit heeft Van Buitenen Europa Transparant opgericht, 
welke partij in 2004 twee zetels in het Europarlement wist te verwerven, met Van 
Buitenen als fractievoorzitter.

Uit het persbericht van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders citeer ik “Het 
Stichtingsbestuur beoogt dat er erkende klokkenluiders professioneel actief worden in 
advisering en voorlichting en dat zij tevens daadwerkelijk begeleiding en ondersteuning 
geven aan melders van misstanden. In zowel de publieke als in de marktsector. Daarnaast 
informeerden en adviseerden zij leden van de Tweede Kamer, waarbij voortdurend werd 
gepleit voor de invoering van een daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders. Een 
feit is dat voor het initiatief brede steun bestaat in de Tweede Kamer!!” Ergens anders 
heb ik gelezen dat dit met name de VVD, SP en PVV betreft. 

Welnu genoemde klokkenluidersbrief van 7 december 2009 aan mij persoonlijk 
was zo onthutsend dat ik besloten heb tot een diepgaand onderzoek. Daartoe 
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heb ik een voormalig topambtenaar van Justitie, die rechtstreeks onder Demmink 
gewerkt en hem op buitenlandse reizen vergezeld heeft, om een rapport verzocht. 
Dat rapport, deel I in dit boek, is 15 februari 2010 uitgebracht en onthullend. 
Daaruit blijkt overduidelijk dat de werkelijke macht op Justitie bij s-g Demmink 
berust, bovendien nog veel verder reikt door zijn uitgebreide en machtige netwerk 
op andere ministeries. Voorts dat er sprake is van macht gebaseerd op terreur. 
Daarvan getuigt het eind van het eerste deel van zijn rapport. Daartoe citeer ik hier 
zijn advies in zijn geheel (blz. 9 en 10): 
“JD wordt van zeer ernstige misdrijven beschuldigd. Misbruik van zijn (macht-)positie 
wordt aangevoerd als argument, waarom hij er tot nu toe mee is weggekomen.

De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook, 
laat staan vuur, zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd. 
(vet JP) Als JD extreem vaak functioneel buiten de deur eet op rijkskosten hoeft hij niet 
te vertellen met wie hij at en wat de functionele aanleiding was voor die ontmoeting. 
In alle vergelijkingen is zijn gedrag op dit punt extreem. De arm van JD reikt tot de 
top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van 
Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD. (vet JP)

JD heeft 9 jaar op rijkskosten de wereld bereisd en in de afgelopen twee jaar heeft hij 
op rijkskosten excessief intensief (functionele) gesprekken in (dure) restaurants gevoerd. 
Dat roept de vraag op of de functionele positie niet (mede) wordt gebruikt voor belangen 
die verband houden met zijn vermeende dubbelleven. 
Mijn advies is om met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de 
stukken op te vragen, die betrekking hebben op de dienstreizen buitenland van JD 
sinds 1993.

Daarnaast moet inzicht worden geëist in de namen van de tafelgenoten met aanduiding 
van het aan justitie gerelateerde belang.

Nog een enkele opmerking van cruciaal belang. De terughoudendheid van alle 
publieke media in de casus JD is opvallend. Oud-collega’s met wie ik sprak reageren 
allen in dezelfde zin als Hilbrand Nawijn in de publicatie op internet. Het ademt 
steeds een verzuchting als: ‘We weten toch dat er iets niet klopt, maar niemand kan het 
hard maken, dus ik ga er mijn handen niet aan branden.’ Angst, echte angst voor 
repercussies is wat voortdurend een rol speelt. De verwevenheid van (delen 
van) de pers met het topcircuit (inclusief het Koninklijk Huis) in Den Haag en 
daarbuiten is een feit.” (vet JP)
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Dat deze angst zo niet terreur een cruciale rol speelt bij de handhaving van 
Demmink als s-g, staat buiten kijf en is geen theorie of verzinsel. Een blijk daarvan 
is het harde feit, dat deze voormalige Justitie-ambtenaar op het laatste moment 
geweigerd heeft de toegezegde nadere uitwerking van bepaalde onderdelen van zijn 
rapport aan Chipshol te verstrekken, uit vrees voor repercussies voor zijn gezin. 
Met als verklaring dat na besprekingen met voormalige collega’s 4 banden van zijn 
auto lek geprikt zijn. Overigens is daarover een proces-verbaal opgesteld.

  N.B. Wordt deze terreur ook uitgeoefend op Hirsch Ballin en is dat een 
verklaring voor zijn handhaving van Demmink als s-g? Het is maar een vraag. 
Voorts een verklaring voor de benoeming van Demmink tot s-g door de 
toenmalige minister Donner? Voorts een verklaring dat Balkenende de premier 
van “fatsoen moet je doen” passief blijft? Tenslotte dat Demmink, immers zelf 
ook uitermate chantabel, een willig werktuig van de regering is ten gunste 
van het staatsbedrijf Schiphol met name bij de vervanging van alle 3 rechters 
Monster c.s. in onze schadeprocedure tegen de luchthaven? Niet te vergeten 
de benoeming van Schiphol advocaat Koeman tot lid van de Raad van State? 
Het zijn maar vragen. Maar zij mogen langzamerhand wel eens beantwoord 
worden. Nederland als democratie , zij het niet meer Rechtsstaat, heeft immers 
niet voor niets een parlement: een zgn. volksvertegenwoordiging!!

Het laatste onderdeel van het onthullende rapport van deze voormalige 
topambtenaar is niet in dit 5e boek De Demmink Doofpot opgenomen. Het 
bleek nl. grotendeels te bestaan uit artikelen ontleend aan Micha Kat als bron. 
Vandaar dat ik deze journalist verzocht heb om eveneens een rapport over de s-g 
van Justitie op te stellen. Dat is in dit boek als deel II opgenomen. De daarbij 
gaande documenten als bewijsmateriaal zijn zo opmerkelijk en divers, dat deze 
apart achterin het boek als bijlagen (56) zijn opgenomen.

  N.B. Het is mij bekend dat Micha Kat verguisd wordt en niet geliefd bij de 
pers is. Zeker niet bij NRC Handelsblad, waar hij redacteur geweest is en bij 
de Telegraaf waar hij benoemd was als correspondent voor Z.O.-Azië, echter 
op het laatste moment niet gehonoreerd.

  In zekere zin is een en ander begrijpelijk. Soms zijn Kats conclusies nog niet 
bewezen en bezigt hij wel eens onparlementaire uitdrukkingen. Maar dan bevindt 
hij zich in goed gezelschap. Was het niet Balkenende die 3 jaar geleden Bos voor 
“leugenaar” etc. uitmaakte? En Marijnissen die een minister in het parlement 
“flapdrol” noemde?
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  Zou je niet uit je vel springen als slachtoffer van Westenberg als je vaststelt dat 
deze verkeerde rechter niet door Justitie aangepakt wordt? Integendeel, hoewel 
deze “leugenaar onder ede” schuldig is,  heeft de Raad van de Rechtspraak, 
dus de belastingbetaler, zijn proceskosten van € 136.000 voor 100% vergoed. 
Bovendien heeft Hirsch Ballin deze verkeerde rechter een “tantième” van € 
75.000 gegeven. Daarentegen heeft de journalist, een arme drommel zonder 
baan, zijn huis moeten verkopen om in zijn levensonderhoud te kunnen 
voorzien en moeten emigreren naar het voordelige Laos. Even bedenkelijk is 
dat ondanks de veroordeling van Westenberg door het Hof te Amsterdam op 
23 juni 2009, Justitie hem ongemoeid liet waardoor ik als enige tegen deze 
rechter aangifte moest doen wegens meineed en valsheid in geschrifte.

   
Kat heb ik kort geleden gevraagd: “Micha waarom treed jij zo op en beklad jij 
gebouwen? Verzwak je niet je eigen positie met dit soort acties?” Zijn antwoord 
was: “Als Jood ben ik nog steeds verontwaardigd dat door de toenmalige verkeerde 
Nederlandse overheid zoveel Joden - nergens in Europa zoveel als in Nederland!- 
aan de Duitse bezetters overgeleverd en daardoor omgekomen zijn, zoals mijn 
familieleden. Thans laat de willige Nederlandse overheid de liegende Westenberg en 
de pedofiele crimineel Demmink ongehinderd als secretaris-generaal de baas spelen in 
Nederland. Daarom beklad ik gebouwen. Slechts zo krijg ik de aandacht. Opvallend 
is dat Demmink mij nooit heeft aangepakt wegens mijn artikelen over zijn pedofilie. 
Zoiets is toch veel ernstiger dan het bekladden van gebouwen waarvoor ik gearresteerd 
ben en wel vervolgd word.” Kat behoort tot de uiterst kleine groep van dappere 
journalisten, die Demmink en Westenberg wel durven aanpakken. Wie zijn er 
nu fatsoenlijk? De journalisten die hoewel op de hoogte een oogje dichtdoen, 
of degenen die Westenberg en Demmink en zijn uitgebreide netwerk durven 
aanpakken? Hoe dan ook Chipshol heeft het aan zijn boek Topadvocatuur 
(2004), waarin zijn artikel De accountant en de grond rond Schiphol te 
danken dat Westenberg per 1 oktober 2009 moest aftreden, zij het 15 jaar 
te laat. Vandaar dat Chipshol deze “onfatsoenlijke journalist” als speurhond 
met als enige een uitgebreid dossier over Demmink (als er andere journalisten 
zijn met gegevens over deze s-g houd ik mij aanbevolen) ingeschakeld heeft. 
Mijn conclusie is dat ook al zou slechts 10% van Kats stellingen waar zijn 
handhaving van Demmink als s-g uit den boze is. 

Dat wil niet zeggen dat ik geen kritiek heb op Kat. Zo ben ik het met hem oneens 
over zijn op één lijn stellen van de Paus met Demmink. De Paus is immers geen 
vermeend pedofiel. Als calvinist vind ik dat de Paus en de R.K.-kerk zich kenmerken 
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door werken van barmhartigheid en naastenliefde. Voor zover mij bekend, kan s-g 
Demmink zich daarop niet beroemen. Wel vind ik dat de Paus met name wat 
misstanden betreft niet passief mag blijven, noch zich in zwijgen mag hullen. Dat 
geldt uiteraard ook voor de Koningin hoe veel achting ik ook voor Hare Majesteit 
heb. Integendeel juist daarom is ingrijpen snel geboden, mede omdat in haar naam 
Recht gesproken wordt. Niemand kan meer zeggen “Ich habe es nicht gewusst”.

Tenslotte om elk misverstand te vermijden teken ik aan dat ik weliswaar 3 
rapporteurs heb ingeschakeld voor nader onderzoek naar Demmink, maar 
niet verantwoordelijk ben voor de inhoud van hun rapporten. Hoewel een 
klokkenluider mij als eerste gerapporteerd heeft, komt de Stichting Expertgroep 
Klokkenluiders in mijn boek als laatste aan het woord. Klokkenluiders hebben dus 
zowel het eerste als het laatste woord, in deel III van dit boek. Laarman en De Wit 
hebben daarop het volste recht. Zij zijn en worden nl. zo slecht door de overheid 
behandeld, dat aan hun lange voorbeeldige carrières een einde kwam en bijna aan 
hun leven. Beiden kregen door alle ellende nl. een hartinfarct. Nochtans zijn zij 
niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel zij zijn de oprichters geworden van 
de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.

Uit hun Expert opinion d.d. 5 mei 2010 inzake Misstanden Ministerie van Justitie 
citeer ik hun conclusies:

“Voormalig minister Donner heeft in 2003 m.b.t. zijn secretaris-generaal verklaard dat; 
“geen sprake is van rook laat staan van vuur”. De facto neemt minister Hirsch Ballin 
sindsdien hetzelfde standpunt in. Dat standpunt is onhoudbaar en aan herziening toe. 
Op grond van de beoordeling van eerdergenoemde rapportages, en op grond van eigen 
vaststelling, waarbij met betrouwbare, relevante bronnen, onder meer bij Justitie is 
gesproken, stellen wij het volgende vast:

•  Er zijn sedert 2002 meerdere aangiften tegen de secretaris-generaal van het Ministerie 
van Justitie gedaan terzake pedofilie, waarvan in ieder geval in een van die aangiften 
onduidelijk is gebleven wat de status van behandeling, danwel de afdoening betreft.

•  Er is sprake van aanhoudende geruchten en negatieve publiciteit over de secretaris-
generaal. Sedert 1998 is gepubliceerd in zowel de schrijvende media als op de TV 
(o.a. NOS, NOVA en Netwerk) over pedofielennetwerken en de mogelijke rol daarin, 
of daarbij, van justitiële ambtenaren en de betreffende secretaris-generaal.

•  Diverse bronnen bevestigen de benoeming van de secretaris-generaal in 2002 onder 
belastende omstandigheden. Opmerkelijk en zomogelijk verontrustend is dat minister 
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Donner in 2002 de secretaris-generaal ondanks deze omstandigheden, publiciteit en 
beschuldigingen, heeft benoemd tot zijn hoogste ambtenaar bij Justitie.

•  De beschuldigingen van de veroordeelde Koerdische zakenman H.Baybasin, bij 
monde van zijn gemachtigde, advocaat Mr. A. van der Plas, aan het adres van 
de (rechts)Staat, haar gezagsdragers en ambtelijke vertegenwoordigers, zijn extreem 
en uitzonderlijk te noemen. Daarbij wordt gesteld dat sprake is van chantage van 
de secretaris-generaal i.v.m. pedofilie, welke chantage van een doorslaggevende rol 
en betekenis zou zijn geweest bij de veroordeling van Baybasin tot een  levenslange 
gevangenisstraf. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de secretaris-generaal dankzij zijn 
machtspositie en netwerk binnen Openbaar Ministerie en Justitie, zelf invloed heeft 
uitgeoefend op de rechtsgang.

•  In de zogenoemde “Wabekepapers” (gespreksverslag d.d. 28 augustus 2003 met 
voormalig hoofdofficier van justitie Wabeke) wordt de pedofilie van de secretaris-
generaal bevestigd.

Lees hierna de 3 rapporten van 3 totaal verschillende auteurs, een voormalig 
topambtenaar van Justitie, een journalist en 2 klokkenluiders, en beantwoord 
dan de vraag of u Demmink met zo’n “cv” zou benoemen tot topman van welke 
organisatie dan ook. Vanaf de Koninklijke Shell tot het kleinste bedrijf. Is het 
denkbaar dat bijvoorbeeld Jeroen van der Veer of Hans Wijers ooit tot CEO waren 
benoemd na zo lang en zo fel belaagd en beschuldigd te zijn van pedofilie? En 
stelt u zich vervolgens de vraag hoe het mogelijk is dat Demmink desondanks in 
2002 door minister Donner tot s-g van Justitie benoemd is en tot op heden door 
minister Hirsch Ballin gehandhaafd blijft. Niet te vergeten dat minister-president 
Balkenende, “Fatsoen moet je doen”, nooit ingegrepen heeft. Wat is daarvoor de 
verklaring? En wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse Rechtsstaat:

a) als Demmink inderdaad pedofiel blijkt te zijn?
b)  geen pedofiel is maar wel lasterlijke verhalen de ronde blijven doen en tegen de 

verspreiders daarvan niet wordt opgetreden?
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Rapport onderzoeksjournalist Micha Kat 
“Joris Demmink: een crimineel op Justitie?” d.d. april 2010
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Inleiding

In de weken dat dit rapport tot stand komt wordt de wereld opgeschrikt door het 
schandaal van het kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Met name de directe 
betrokkenheid van hooggeplaatste functionarissen in de kerkelijke hierarchie bij 
het misbruik leidt tot felle discussies en emoties. In essentie kan de reactie vanuit 
het Vaticaan op de golf van schandalen worden omschreven als: kill the messenger. 
Uit NRC Handelsblad (26 maart): Vaticaan richt pijlen op media

Rome, 26 maart. In een poging de schade te beperken heeft het Vaticaan gisteren 
alle communicatiemiddelen in stelling gebracht om de „laag-bij-de-grondse 
aanval” van The New York Times te pareren.

Een week later werd hier zelfs nog een schepje bovenop gedaan als de onthullingen 
over het kindermisbruik binnen de kerk worden vergeleken met antisemitisme. 
Hiermee wordt dus gesuggereerd dat het journalistieke en historische onderzoek 
naar feitelijke delicten gepleegd door met naam en toenaam geïdentificeerde 
geestelijken op een lijn staat met de grootste haat- en lastercampagne uit de 
geschiedenis die geen enkele feitelijke grondslag kende maar wel leidde tot de 
Holocaust. 

Deze reflex doet sterk denken aan de reactie vanuit het Nederlandse Justitiële 
pedofielen-netwerk richting de media die de zedendelicten gepleegd door Joris 
Demmink wilden openbaren. NOS Journaal, Een Vandaag, Telegraaf, GPD, 
HP/de Tijd, Zembla: al deze media kregen te maken met ongekende agressie van 
advocaten. Maar er zijn meer overeenkomsten. 

Zowel de kerkelijke als de justitiële pedo-netwerken bestaan uit mensen die zich 
maatschappelijk onkwetsbaar kunnen (of konden) wanen omdat zij de dekking 
genoten van organisaties met een grenzeloze macht die bovendien bereid is alle 
middelen in te zetten om reputatieschade te voorkomen. Organisaties bovendien 
die een ‘heilige missie’ uitvoeren: het dienen van God en het dienen van vrouwe 
Justitia. Door de heiligheid van deze missies lijken de ‘leden’ van deze organisaties 
zich bovendien ook moreel onkwetsbaar te kunnen voelen: wie God dan wel 
de rechtstaat dient, mag die zich niet meer permitteren dan een bakker of een 
fietsenmaker? 
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Vanuit deze posities van maatschappelijke en morele ‘onkwetsbaarheid’ 
ontwikkelden zich kringen van pedofielen die kinderen hebben misbruikt waarbij 
nog een opvallende parallel aan de orde is: beide organisaties beschikken over 
systemen die ze in staat stelt hun eigen kinderen ‘aan te leveren’. De katholieke 
kerk kent immers haar internaten, scholen en vakantie-kampen, Justitie haar 
pleeggezinnen en uithuisplaatsingen. Het privé-adres van Joris Demmink kwam 
voor op de lijst van adressen (‘kinderopvangregister’) waar de kinderopvang Den 
Haag kinderen heen kon sturen als deze niet langer konden verkeren bij hun 
natuurlijke ouders. 

Dit rapport beschrijft feiten en omstandigheden rond een Nederlands netwerk 
van hooggeplaatste pedofielen met als kern een hechte groep top-mensen binnen 
Justitie. Joris Demmink speelt in deze rapportage een centrale rol. Als Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Justitie is hij een van de machtigste mensen 
van Nederland en rust op hem een enorme verantwoordelijkheid op de cruciale 
terreinen van wetshandhaving, opsporing en vervolging. In veel opzichten is de 
machtspositie van Demmink in Den Haag te vergelijken met die van de Paus in 
Rome. Maar net als de Paus heeft Joris Demmink zijn machtspositie misbruikt en 
niet ingezet ten bate van het collectief, maar ter bescherming van een criminele 
elite-groepering. Maar daar komt nog wat bij: van Demmink staat vast –die 
conclusie verbindt de auteur althans aan deze rapportage- dat hij zelf kinderen 
misbruikt. Van de Paus is zulks nooit vastgesteld. 

1. Chronologisch feitenoverzicht van de zaak-Demmink

1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele 
rechters: Stolk en Rueb. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. 
maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend 
is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris 
van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het 
Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.

17 maart 1991: Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste 
aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo-netwerk (productie 1).

1994: De betrokkenheid van een Haagse topambtenaar duikt voor het eerst op 
in verband met misbruik van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron: De 
Telegraaf ) (productie 1).
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3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen 
de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en 
gevangen gezet.

20 april 1998: Uitzending van Netwerk (productie 7). Uit de beschrijving in de 
archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 
1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel 
In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje 
Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam 
was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door 
de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks 
met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, 
maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. 
vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Vanuit Polen werden jongens 
gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE 
NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, 
processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen 
minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in 
het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar 
gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes 
maanden voorwaardelijk.

Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake 
het ‘Rolodex’ of ‘Embargo’-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in 
de hoogste kringen. Tot de leden zouden onder meer behoren een oud-advocaat 
van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman en een 
Amsterdamse professor (Runderkamp Papers). In het kielzog van dit onderzoek 
krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de 
Runderkamp-papers (productie 3) staat dat Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ 
in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan 
verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier 
Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door Rene Ficq, 
destijds waarnemend PG. 
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In de loop van 2000: “Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het 
NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen 
had in Nederland” (productie 3). Met name zijn rol in het ‘Embargo-onderzoek’ 
naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een ‘oud 
advocaat van de Koningin’ en een ‘oud-bewindsman’ trekt sterke aandacht.

22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet 
Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot 
SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van 
State.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-
gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze 
benoeming ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van Demmink 
onderzocht’. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een 
benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden 
wegens zijn seksuele levenswandel.

6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het 
gemanipuleerde strafproces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.

mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien 
tot de affaire-Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke 
samenwerking.

9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister 
Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.

7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich Fred Bakker 
(rechterhand MvJ Demmink) bij Panorama en GayKrant in een poging de 
naderende publicatie pro-Demmink te beïnvloeden. 

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren stukken waaruit blijkt dat 
Demmink zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) 
minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette Demmink hiertoe zijn 
dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als ’aangever-getuige’.
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8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. 
waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van 
de pornofilm in Tsjechië waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie 
met een dildo.

14 oktober 2003: De ‘jeugdprostituee Frank L.’ doet aangifte tegen Demmink 
wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de ‘topambtenaar’ 
Joris Demmink (productie 9).

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die ‘de ambtenaar’ nader 
identificeren ‘voor de rechter te slepen’ en meldt ook ‘dat er nog geen spoor van 
rook is, laat staan vuur’. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor ‘nader 
verhoor’ hetgeen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in 
te trekken.

15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA. 
Hij ‘bijt van zich af ’ en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door 
Panorama en GayKrant ‘onjuist zijn’ en dat Demmink nimmer jongensbordelen 
heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minderjarigen. Hij brengt 
voorts Henk Krol in diskrediet (productie 7).

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen Demmink vals is en 
ziet ‘geen aanleiding voor verder onderzoek’.

17 oktober 2003: Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk 
echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen 
via de GayKrant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede 
‘intrekkingsverhoor’ van Frank L. (productie 9).

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben 
een gesprek met Demmink bij hem thuis (productie 3 Runderkamp papers, TV 
uitzending NOVA productie 7). Demmink eist rectificatie, de bladen gaan daar 
niet mee akkoord en willen een interview met Demmink brengen als reactie 
op de beschuldigingen van 8 oktober. Demmink wil echter niet dat over het 
gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op e-mails over 
deze ‘bemiddelingspoging’ en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft 
Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag ‘gay bars te hebben 
bezocht’ en bekent een relatie ‘met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms’. 
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Ook geeft Demmink in het gesprek toe ‘dat hij op jonge mannen valt’. Het stuk 
wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven 
tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van Demmink, Harro Knijff van 
De Brauw Blackstone Westbroek, wordt ‘een deal’ gesloten ‘waarover niemand 
iets naar buiten mag brengen’ (productie 49). Demmink geeft aan deze ‘deal’ 
dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met 
klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van GayKrant 
en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van 
een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kortgeding dat tegen de 
bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik 
in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter 
in Den Bosch weigerde het bewijsmateriaal van de bladen in te zien.

Begin november 2003: Er ontstaat ‘rumoer’ op de redacties van de Gay Krant 
en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd ‘terwijl 
Demmink toch van alles heeft toegegeven’.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van Demmink, 
Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel 
commentaar. “Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan 
de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag 
onbetrouwbaar zijn gebleken.”

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) ‘loopt leeg’ tegen 
Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij ‘onderdeel is geworden 
van een doofpot-affaire’ en ‘eieren voor zijn geld heeft gekozen’. Ook beaamt of 
vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober ‘drie Tsjechische jongens met naam 
en toenaam heeft genoemd’ en ‘niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige 
jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. Demmink 
heeft volgens deze ‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn 
jongens’ te hebben gevraagd. De ‘journaalbron’ belooft berichtgeving door het 
journaal op dit punt ‘niet te zullen ontkennen’. Die avond (20:00 uur) bericht het 
Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink 
het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: “De 
topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de 
rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de 
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gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft 
hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe 
oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.” Laroes 
later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich 
kwetsbaar voelt over zijn privéleven” (productie 3). Harro Knijff hangt direct aan 
de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: “De 
topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de 
rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de 
gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat 
hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. 
Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een 
onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen 
over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische 
stappen’ aan.

7 januari 2004: Klokkenluideronline publiceert het stuk thriller rond 
topambtenaren ‘Joris’ over de identiteit van de topambtenaar uit de Netwerk-
uitzending van april 1998.

14 januari 2004: Demmink dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor 
de Journalistiek.

8 maart 2004: Na de NOS in 2000 legt nu ook de Duitse krant “Die Welt” 
in haar artikel: “Kein Einzeltater” een link tussen Dutroux en een Nederlands 
pedofielennetwerk. Zij maakt melding van een film waarin de 13-jarige Duitse 
jongen Manuel Schadwald gedwongen wordt de perverse lusten van meerdere 
mannen te bevredigen. Nadat hij wordt gedwongen stikt hij. De film die hiervan 
is gemaakt wordt aangetroffen in Zandvoort bij de later vermoorde Gerrit Ulrich. 
Verder wordt melding gemaakt van zogenaamde ‘snuff movies’ (productie 41). Die 
Welt eindigt verontrustend met de woorden: Lasst die Finger von dieser Sache!”, 
riet der Amsterdamer Beamte freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der 
betroffen macht: “Der Fall Schadwald steht unter keinem guten Stern.”

17 maart 2004: Via een uitzending van TweeVandaag wordt bekend dat Justitie 
Frank L. gaat vervolgens wegens het doen van een ‘valse’ aangifte (productie 7). 
Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het 
doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.
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24 mei 2004: Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global 
Commission in International Migration.

29 juni 2004: Klacht van Demmink bij de Raad gegrond verklaard. De Raad: Het 
door verweerders aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op 
voor de bewering dat klager ‘achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft 
gehad met jonge homo’s/mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren’. Ook 
anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende 
grondslag bestaat.’. Het Journaal heeft ‘de grenzen overschreden van wat, gelet de op de 
journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’. Voorzitter van 
de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State een oud-collega van Donner 
die Demmink benoemde.

22 juli 2004: Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte 
tegen Demmink. Van de maximale straf van twee jaar cel wordt twee maanden 
voorwaardelijk opgelegd.

14 oktober 2004: Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur 
van Demmink, ene Mosterd, ‘vrij plotseling is overleden’ nadat hij ‘groeiende 
morele problemen had’ met de manier waarop Demmink de achterbank van zijn 
dienstauto inzette voor het landsbelang terwijl Mosterd stuurde.

29 mei 2006: In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van 
Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het ‘dossier-Demmink’ 
om af te rekenen met Baybasin.

Maart 2007: Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse 
onderzoeksjournalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een 
programma over Joris Demmink.

2 april 2007: De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van 
der Plas aangifte tegen Demmink wegens “pedofilie, meermaals gepleegd sinds 
ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen 
van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een 
criminele organisatie” (productie 11). Aan deze aangifte ligt een nog geheim 
rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland ‘via’ 
Demmink.
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4 april 2007: Kamerlid De Roon (PVV) stelt kamervragen aan de minister naar 
aanleiding van de aangifte van Baybasin. Deze worden in recordtijd beantwoord: 
op 6 april. De minister zegt daarbij een ‘oriënterend onderzoek’ toe door het OM, 
iets wat wettelijk helemaal niet bestaat (productie 50).

5 april 2007: Klokkenluideronline publiceert het stuk ‘Nederlandse Staat 
Gechanteerd door Turkije’

6 april 2007: Minister Hirsch Ballin zegt een ‘oriënterend onderzoek’ toe naar de 
beschuldigingen tegen Demmink.

9 april 2007: Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.

10 april 2007: Op Kleintje Muurkrant (productie 5) verschijnen berichten over 
de betrokkenheid van Demmink bij de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij 
nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 1982): Volgens onze CRI-
bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van 
seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden 
met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk 
was voor de September-moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de 
affaire.

12 april 2007: Demmink ‘brengt een bezoek’ aan Baybasin in de gevangenis waar 
Baybasin is gedetineerd. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via 
KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van 
Baybasin (productie . De eis wordt afgewezen.

13 april 2007: Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte 
tegen Joris Demmink toe in EenVandaag (productie 7).

18 april 2007: Jan de Wit (SP) stelt aanvullende kamervragen over de kwestie 
waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op 
seksfeesten in Turkije (productie 51).

7 mei 2007: Opnieuw kamervragen, nu van Teeven (VVD) en Van Velzen 
(SP) over met name het bezoek door Demmink aan Baybasin in de gevangenis 
(productie 52).
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31 mei 2007: De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink: 
“Topambtenaar vuistdiep in eigen seksrel” (productie 19).

13 juni 2007: Eerste van twee Telegraaf-publikaties over pedonetwerk Belastende 
Informatie tegen topambtenaren; Seksdossiers in doofpot beland (productie 1).

13 juni 2007: Actualiteitenrubriek EenVandaag (productie 7) komt met een 
uitzending over de affaire-Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de 
Netwerk-uitzendingen van 1998.

15 juni 2007: Laatste kamervragen door Van Velzen, De Wit en Teeven (productie 
53).

16 juni 2007: Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het tweede 
artikel Topambtenaren in Pedonetwerk waarin ook wordt stilgestaan bij Demmink 
zonder dat zijn naam wordt genoemd (productie 1).

18 juni 2007: Zembla trekt de handen af van de zaak-Demmink via een brief aan 
advocate Adele van der Plas (productie 32) waarin die laatste er min of meer van 
wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla-redacteur die 
Turkse stukken voor haar vertaalde.

18 juni 2007: NRC Handelsblad komt met uitgebreid ‘portret’ van Demmink 
(door Jan Meeus en Jos Verlaan) die wordt omschreven als ’scherp, geestig, slim en 
teruggetrokken’. Thom de Graaf: “Ik ken Joris als een studentikoze man.” Hans 
Dijkstal: “Ik heb nooit iets negatiefs over het privéleven van Demmink gehoord.” 
De krant: “Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te 
weerleggen.”

25 juni 2007: De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali wordt vastgenomen 
op het vliegveld van Istanbul (productie 33) om hem te beletten in Nederland te 
getuigen tegen Demmink in het kader van de aangifte van Baybasin.

Rond deze tijd: is Zembla-journalist Sinan Can volgens advocate v.d. Plas met de 
dood bedreigd als hij door blijft gaan met onderzoek naar pedofiele activiteiten 
van Demmink.

5 juli 2007: Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen (productie 53).
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5 juli 2007: NRC Handelsblad kopt ‘Topman justitie is schoon’. Herhaald 
onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij 
strafbare feiten door topambtenaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie. In 
een interview met Stan de Jong zegt advocate Van der Plas dat er echter helemaal 
geen onderzoek is gedaan.

14 juli 2007: De Volkskrant komt met het stuk ‘Een hardnekkige fluistercampagne‘ 
door Lidy Nicolasen. De laatste alinea: “Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem 
nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet.” 
(productie 43) Over de affaire in de mainstream-media zie ook Stan de Jong. 

15 juli 2007: Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van 
Demmink.“Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een 
opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit 
een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te 
tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan” Hiermee is het ‘oriënterend onderzoek’ dat 
Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.

8 juli 2007: Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de 
‘Joris’ uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet Demmink is, maar een andere 
topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze ‘andere 
Joris’ is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.

augustus 2007: Een tipgever meldt dat Demmink zijn departement heeft opgelicht 
bij de (miljoenen euro’s kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door 
het bureau Premsela Vonk met een van de directeuren waarvan hij een ‘weinig 
platonische verhouding’ zou hebben (productie 48).

23 augustus 2007: Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting 
op klokkenluideronline de ‘Runderkamp-papers’ vrij die de meeste feiten bevatten 
waarop deze reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar 
aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren 
bestemd ter verweer (productie 3).

2 juni 2008: Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12-procedure bij het 
Hof (productie 11) alsnog vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis 
van nieuw bewijsmateriaal. Dit is verzameld door Klaas Langendoen (productie 
17) die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.
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3 juni 2008: Voormalig Zembla-journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan 
de zaken-Demmink en Baybasin in Vrij Nederland (productie 17). Het is een vrij 
compleet overzichtsstuk.

rond 10 juni 2008: Lex Runderkamp haalt de link naar de ‘Runderkamp-papers’ 
weg van klokkenluideronline.

19 juni 2008: Klokkenluideronline komt als eerste met een min of meer complete 
‘beschrijving‘ van een Nederlands pedo-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel 
uitmaakte.

21 juni 2008: De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro-
Demmink verhaal waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan 
om een ‘bewuste beschadigingsactie’ vanuit de onderwereld.

2 juli 2008: Via de website HetVrijeVolk wordt opgeroepen tot een ‘cyber-
bombardement‘ op De Telegraaf dat uitvoerig bericht over ‘gewone’ pedofielen 
maar Demmink de hand boven het hoofd blijft houden.

3 juli 2008: Nadat klokkenluideronline druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong 
om de naam te onthullen van de ‘tweede Joris’ (zie 7 januari 2004) ontstaat er een 
discussie op zijn weblog.

10 juli 2008: Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink-
zaak. Een waterval aan reacties komt op gang, maar de mainstream-media blijven 
zwijgen. Het interview wordt op Youtube en andere websites gezet en duizenden 
keren beluisterd (medio september bijna 25.000 keer).

15 juli 2008: Wicher ‘de Rammende Rechter’ Wedzinga schrijft dat oud-minister 
van Justitie Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink 
een SM-club hebben bezocht in Breda. (productie 6). 

1 september 2008: Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock. 

10 september 2008: Stan de Jong interviewt oud-rechercheur Klaas Langendoen 
in een nieuw crime-magazine. Langendoen heeft onderzoek gedaan naar de 
gedragingen van Demmink in Turkije. Langedoen in Koud Bloed: ‘Ik ben me 
ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet 
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sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor 
het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet 
anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij 
seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan 
kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen 
is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.’ (productie 13 Koudbloed)

27 oktober 2008: Bekend wordt dat ook het gerechtshof Den Haag het 
verzoekschrift (zie 2 juni 2008) ter vervolging van Demmink afwijst. Hierbij 
hebben de raadsheren geweigerd het feitenmateriaal te bekijken (productie16). 
Stan de Jong publiceert artikel: Waarom wordt Joris Demmink niet vervolgd en 
verwijst daarin naar de zelfstandige aangifte van Mustafa Y. (productie 56).

27 oktober 2008: Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen 
Mustafa Y. (productie 10 alsmede productie 11 onder punt 11 en productie 7 
uitzending 11 maart 2009) Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. 
Baybasin (producties 9 en 11).

31 oktober-3 november 2008: Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter 
mobilisatie van het Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er 
bijna 1200 leden. Op zondagavond 2 november verdwijnt de site uit de lucht. Op 
maandag 3 november rond het middaguur is de site weer online.

13 november 2008: Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak-
Demmink. 

18 november 2008: Klokkenluideronline publiceert het eerste deel van de serie 
‘Uit het dossier-Demmink 2’ waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak-
Demmink (productie 29).

23 november 2008: De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer 
(’waar moeten we over schrijven?’) tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan 
te pakken, maar dat weigert de krant.

24 november 2008: Interview met Micha Kat over de zaak-Demmink op FunX 
FM Radio. Ook deze zender krijgt direct van het management te horen geen 
verdere aandacht te besteden aan deze zaak.
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25 november 2008: De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de 
grens van 5000 leden.

15 december 2008: Via een bekende actualiteiten-rubriek (Zembla) komt een 
lijst boven tafel van belangrijke mensen die zich ooit ‘bemoeid’ hebben met de 
zaak-Demmink (productie 24).

30 december 2008: Gerard Hamer, de advocaat van Frank L., valt dood van zijn 
fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning.

14 januari 2009: Het gewraakte fragment uit het NOS Journaal van 5 november 
2003 waarin Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toegeeft komt weer 
ter beschikking nadat de NOS heeft geweigerd het af te staan (productie 7).

6 februari 2009: HP/de Tijd komt met een reconstructie van de zaak-Demmink 
onder de kop Topambtenaar Onder Vuur.

27 februari 2009: JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische 
interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex 
Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM. Alle filmpjes 
zijn thans te zien op een steeds geupdate playlist op YouTube.

4 maart 2009: Op het weblog van Joep Zander wordt het artikel over Joris 
Demmink gepubliceerd dat eerder werd verwijderd op Wikipedia, inclusief het 
waardevolle overzicht aan referenties en links (productie 34).

19 maart 2009: Het VPRO-programma Andere Tijden komt met een uitzending 
over de staatsgreep van Bouterse in Suriname waarin Demmink een zeer 
opmerkelijke rol heeft gespeeld.

4 mei 2009: Minister Eberhard van der Laan spreekt tegenover JDTV over de 
affaire-Demmink nadat reeds eerder de ministers Hirsch Ballin, Van Middelkoop, 
Plasterk en Donner voor de camera kwamen. 

18 mei 2009: Het team van JDTV confronteert Joris Demmink zelf bij zijn 
woonhuis met de beschuldigingen van kindermisbruik. Demmink vlucht zijn 
dienstauto in (productie 7).



44

19 juni 2009: ondernemer Wim Dankbaar looft 10.000 Euro uit aan degene die 
het vonnis boven tafel krijgt over de ambtenaar ‘Joris’ waarover Netwerk reeds in 
april 1998 sprak.

12 september 2009: NRC Handelsblad komt met een opvallend voorpagina-stuk 
over het extreme declaratie-gedrag van Joris Demmink (productie 46).

16 september 2009: De uitzending van Netwerk uit 1998 over het pedo-netwerk 
rond Lothar G. komt ter beschikking met daarin de prominente rol van de 
‘topambtenaar Joris’ (productie 7).

16 september 2009: Bekend wordt dat een Turks TV-station al drie jaar probeert 
een interview te krijgen met Baybasin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te 
Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak-
Demmink en over…. het Koninklijk Huis!

17 september 2009: Een Turk die een belangrijke rol speelde bij het in elkaar 
knutselen van het ‘bewijs’ tegen Baybasin en ook de getuige Mustafa Y. intimideerde 
(zie 27 oktober 2008) wordt gearresteerd in Turkije

13 oktober 2009: Naar aanleiding van het artikel in Die Welt “Kein Einzeltater” 
(…) Dutroux ist teil eines internatinalen Padophilen Netzwerks” komen directe 
banden aan het licht tussen de zaak-Demmink en het Belgische Dutroux-netwerk 
(producties 40 en 41). Uit de Duitse krant Die Welt uit 2004: Tatsächlich erfuhren 
wir von Berliner Kriminalbeamten, dass sie von ihren niederländischen Kollegen 
einen Hinweise erhalten hatten, dass die Suche nach Schadwald zu nichts führen 
würde. “Ich musste unterschreiben, nichts mehr über den Fall zu sagen. Lasst die 
Finger von dieser Sache!”, riet der Amsterdamer Beamte freundschaftlich. Und 
dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: “Der Fall Schadwald steht unter 
keinem guten Stern.”

23 februari 2010: Demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt 
tijdens een lezing op de NHTV te Breda over ondermeer sekstoerisme vragen over 
Joris Demmink. Hij verklaart deze vragen ‘buiten de orde’ (productie 7).

25 februari 2010: Het Institute for the Study of Globalization beschrijft in “A 
closer look at child abuse networks in the Netherlands and Belgium” ‘toplevel 
involvement’ o.a. van Joris Demmink in pedonetwerken in Nederland en Belgie 
(productie 41a).
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16 maart 2010: De zogeheten ‘Wabeke-papers’ duiken op (productie 2). Het 
betreft een verslag van een gesprek met Jan Wolter Wabeke voorheen coördinerend 
hoofdofficier van justitie en tot voor kort ombudsman financiële dienstverlening. 
Hierin staan tal van details over Demmink en zijn gedrag. Zie hierover ook de 
e-mail van Hans Holtrop van 19 februari 2010 (productie 12).

18 april 2010: Peter R. de Vries komt met een onthullende uitzending 
over rechter Cornelis Stolk die rond 1980 actief was als vice-president van de 
Haagse rechtbank en jarenlang contacten onderhield met een voor drie-voudige 
kindermoord veroordeelde TBS-er. Uit de uitzending blijkt dat er anno 1980 
diverse verantwoordelijken binnen de rechtelijke macht en justitie op de hoogte 
waren maar desondanks niet ingrepen en zelfs via intimidaties de zaak in de 
doofpot hebben gestopt.

2. De benoeming van Joris Demmink tot SG.

Op 1 november 2002 werd Joris Demmink benoemd tot Secretaris-Generaal (SG) 
van het Ministerie van Justitie. Qua ‘informatiepositie’ gaat het hier om een van de 
gevoeligste functies van ons land. Vast staat dat er op dat moment al een compleet 
dossier over Demmink bestond vol met (verdenkingen van) strafbare feiten. 
Tevens staat vast dat er op dat moment in kringen van insiders in politiek en media 
veelvuldig werd gesproken over (extreme) seksuele gedragingen van Demmink op 
diverse locaties in ons land. De vraag die huizenhoog boven alles wat met Joris 
Demmink te maken heeft uittorent is deze: hoe is het mogelijk dat de man tegen 
deze achtergrond op deze positie werd benoemd?

Een rapport van de MIVD dat naar aanleiding van de benoeming is gemaakt 
was ‘vernietigend’. Het bestaan van het rapport wordt bevestigd in artikelen 
in De Telegraaf: “Topambtenaren in pedonetwerk” (productie 1) maar ook door 
H. Borghouts, de voorganger van Demmink als SG op Justitie. De status is 
Staatsgeheim. Opmerkelijk: minister Hirsch Ballin (productie 53) heeft het 
bestaan van dit rapport expliciet ontkend in antwoord op Kamervragen van Van 
Velzen, De Wit en Teeven. 

Volgens de ‘Wabeke-papers’ (productie 2) heeft Borghouts alles op alles gezet 
de benoeming van Demmink te voorkomen. Hoe is het dan mogelijk dat deze 
benoeming toch plaatsvond? Tevens meldt De Telegraaf dat het MIVD-rapport 
‘heeft voorkomen dat hij benoemd zou worden op een andere hoge post’. Hoe 
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is het dan mogelijk dat de rode loper desondanks voor hem werd uitgerold op 
Justitie? De informatie op dit punt is dat een AIVD-onderzoek een ‘verklaring van 
geen bezwaar’ opleverde. Echter, de ‘Runderkamp-papers’ (productie 3) melden 
dat de AIVD destijds ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van Demmink 
onderzocht’. 

Bekend moet zijn geweest dat Demmink rond 1980 vanuit het Ministerie van 
Defensie een zeer kwalijke rol heeft gespeeld bij het achterhouden van een rapport 
(‘het rapport-Koenders’) over de Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep van 
D. Boutserse. Demmink weet het rapport zelfs als ‘Staatsgevaarlijk’ gekwalificeerd 
te krijgen (productie 4). Volgens een CRI-bron (productie 5) onderhield Demmink 
een seksuele relatie met een ‘jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team’. 

Bekend moet zijn geweest dat Demmink een prominente rol speelde in het 
‘Rolodex-onderzoek’ dat in 1998 werd stopgezet (productie 27) naar een 
pedofielen-netwerk van ‘hooggeplaatsten’. Volgens een anonieme justitiele bron 
was een van de verdachten in het Rolodex-onderzoek ‘een hoge ambtenaar van 
Justitie die recepties bezocht tot op het hoogste nivo en rondreed in een zwarte 
dienstauto met vignet MVJ (Ministerie Van Justitie).’ Deze zelfde ambtenaar lijkt 
voor te komen als de ‘topambtenaar Joris’ in de Netwerk-uitzendingen (productie 
7; inventarislijst beeldmateriaal) van 1998 over het HIK (Handel In Kinderen)-
onderzoek. In de Runderkamp-papers (productie 3) is sprake van ‘een belangrijke 
rol’ voor Demmink in het Rolodex-onderzoek ‘waarbij rechercheurs het vermoeden 
hadden dat hij informatie over het opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een 
van de hoofdverdachten’. 

In het kielzog van het laatste punt moet bekend zijn geweest dat Demmink naar 
alle waarschijnlijkheid is getapt in dit Rolodex-onderzoek en dat hij in 1998 bij 
Netwerk nota bene op televisie te horen is geweest hoe hij kinderen bestelt bij 
een crimineel netwerk van kinderhandelaren waarmee hij rechtstreeks in contact 
staat. 

Ondanks al deze buitengewoon alarmerende en uitstekend gedocumenteerde en 
gearchiveerde gegevens over Demmink werd hij in 2002 door minister Donner 
gewoon benoemd tot SG, d.w.z. de hoogste ambtenaar op Justitie. Nog geen jaar 
na zijn benoeming kwamen in 2003 de delicten van Demmink in de openbaarheid 
dankzij de publicaties over zijn bezoeken aan het Anne-Frank Plantsoen (productie 
8, Panorama en Gaykrant) in Eindhoven waar hij opnieuw seks had met jonge 



47

jongens. Deze affaire leidde tot de eerste rechtstreekse aangifte tegen Demmink 
wegens kindermisbruik (productie 9) van Frank Leenders. Mag het reeds als 
verbijsterend gelden dat anno 2002 niemand de benoeming van Demmink wist 
te voorkomen, verbijsterender mag het worden genoemd dat anno 2010 nu er 
nog weer meer bewijs over het kindermisbruik door Demmink beschikbaar is nog 
altijd sprake is van een totale ontkenning van de situatie. Minister Hirsch Ballin 
van Justitie verklaarde voor de camera als reactie op het feit dat er thans drie 
aangiftes (producties 9, 10 en 11) tegen Demmink op tafel liggen ‘dat is gewoon 
niet waar’. In 2010 verklaarde de minister op een lezing op de NHTV te Breda een 
vraag over Demmink ‘buiten de orde’ (videoverslag bij productie 7). 
Vast staat dat de doorslaggevende kracht achter de benoeming van Demmink Piet-
Hein Donner was, op dat moment net minister van Justitie geworden. Op de 
vraag wat Donner heeft gedreven de benoeming van Demmink in weerwil van al 
deze red flags door te zetten moeten we het antwoord schuldig blijven.

3. De macht van Joris Demmink

De macht die Joris Demmink uitoefent vanuit het Ministerie van Justitie kent geen 
grenzen, geen controle en bestrijkt alle facetten van de Nederlandse rechtstaat. 
Demmink begon in 1982 op het ministerie als plaatsvervangend directeur van 
de directie Politie. Hierop bekleedde hij de volgende functies: directeur directie 
Politie (tot 1988), directeur directie Rechtspleging (tot 1990), directeur-generaal 
Rechtspleging (tot 1993), directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en 
Vreemdelingenzaken (tot 2002) en tot slot Secretaris-Generaal (tot heden). In dit 
carrièrepad staan drie pijlers centraal: politie, rechterlijke macht en internationale 
justitiële contacten. Voor een uitvoerige analyse van de macht en invloed van Joris 
Demmink wordt verwezen naar het integriteitsonderzoek ‘Verslag op basis van een 
onderzoek en analyse in verband met de integriteit van de persoon van de SG van 
het Ministerie van Justitie’ d.d. 15 februari 2010 (hierna: “het Integriteitsrapport”), 
dat door een oud-topambtenaar bij Justitie, is opgesteld en waarvan de conclusie 
op dit punt luidt:

Demmink opereert als hoogst verantwoordelijke ambtenaar en eerste adviseur van de 
minister en de staatssecretaris op het ministerie van Justitie. Zijn netwerk bestaat uit 
topfunctionarissen bij de rechterlijke macht (ZM en OM), politie en AIVD. Een groot 
aantal personen in dat netwerk zijn ooit op hun positie gekomen met bemoeienis van 
Demmink als directeur Politie, Rechtspleging en later SG. Vanaf 1993 verblijft hij 
als DG IAV zeer frequent in het buitenland en maakt de top 50 van de buitenlandse 
dienst deel uit van zijn netwerk.
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Hieronder enkele belangrijke feiten uit de genoemde rapportage:

  Vanaf 1990 maakt Demmink als DG onderdeel uit van de hoogste 
bestuursorganen van het ministerie: de wekelijkse ministerstaf en de 
departementsraad. Hier kommen alle zaken die het landsbelang raken in 
meer of mindere mate aan de orde. Vanaf 2002 is hij als SG voorzitter van de 
departementsraad. 

  Vanaf 2002 is Demmink als SG de belangrijkste adviseur van de 
bewindspersonen: de ministers Donner en Hirsch Ballin en de staatssecretaris 
N. Albayrak (vanaf 2007). 

   Demmink kreeg een steeds grotere en zelfs als beslissend en dwingend 
omschreven invloed op alle belangrijke benoemingen bij politie en rechterlijke 
macht. Het rapport: Het Ministerie van Justitie kan worden gekenmerkt als 
een ‘benoemingsdepartement’. Afgezien van Defensie, dat rechtstreeks de 
krijgsmacht aanstuurt en alle (top)benoemingen binnen de krijgsmacht bepaalt 
heeft geen enkel ander departement zoveel buitendiensten als Justitie en daarbij 
zoveel invloed op de invulling van topposities binnen die rijksorganen waarvan 
de belangrijkste zijn de politie en de rechterlijke macht, zowel ZM als OM. 

3.1  Relaties met het Koninklijk Huis

In het artikel Joris Demmink en het Koninklijk Huis (productie 14) worden enkele 
linken beschreven tussen Joris Demmink en Oranje. Bronnen binnen Justitie geven 
expliciet aan dat Demmink wordt beschermd door het Koninklijk Huis. De Dienst 
Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) valt onder het Korps Landelijke 
Politie Diensten en aldus ook (deels) onder Justitie en Demmink. Op grond 
hiervan heeft Demmink diepgaande kennis van de privé levens van ondermeer de 
leden van het KH. Banden tussen Demmink, Felix Rhodius (voormalig directeur 
van het Kabinet van de Koningin) en Frits Salomonson (voormalig advocaat van 
HM) zijn aangetoond en gaan wellicht terug tot in de Leidse studentensociëteit 
Minerva waarvan ook Beatrix lid was. Gezien de aangetoonde directe bemoeienis 
van het staatshoofd met belangrijke benoemingen in ons land (productie 15) lijkt 
het uitgesloten dat Demmink op Justitie zou functioneren anders dan met een 
expliciete goedkeuring van Beatrix. In de stukken wordt beslissende bemoeienis 
vastgesteld van Beatrix met de benoeming van Henk Koning tot president van de 
Algemene Rekenkamer in 1991. Koning wordt nadrukkelijk genoemd als lid van 
het pedofielennetwerk. 
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3.2  Demmink en de VVD

Demmink is lid van de VVD maar volgens Fred Teeven binnen de partij niet 
actief. Diverse bronnen hebben wel aangegeven dat de partij behoorlijk in de 
maag zit met de ‘kwestie’ en justitiewoordvoerder Teeven heeft zelfs gezegd dat 
‘het eerste dat hij gaat doen als hij minister wordt het wegsturen is van Demmink’. 
Vergelijkbare bronnen hebben gemeld dat er vanuit de VVD vergevorderde 
plannen hebben bestaan om Fred Teeven samen met Henk Kamp de ‘Augias-stal 
Justitie’ te laten opruimen. Het is er nooit van gekomen. Voorts is opvallend dat er 
binnen de VVD –net als binnen het departement en binnen de rechterlijke macht- 
een homo- en pedo-cultuur is ontstaan waarbij meerdere (ex)partijprominenten 
zijn genoemd als kindermisbruikers: Ed Nijpels, Frank van Dalen, Frits Huffnagel, 
de ondernemer uit Rijswijk Huub T. en de eerder genoemde Henk Koning.    
      
3.3  Justitie onder Joris Demmink: een overzicht van  

belangrijke ontwikkelingen

Vast staat dat Demmink zijn machtspositie binnen Justitie, met name waar het gaat 
om belangrijke benoemingen, heeft gebruikt om ‘geestverwante’ homoseksuelen op 
belangrijke posities geplaatst te krijgen. De ‘Wabeke-papers’ (productie 2) zeggen 
hierover: Demmink is heel druk bezig geweest om een hele nichtenmafia om zich heen 
te bouwen. En het Integriteitsrapport : Er werden binnen de justitietop veel grappen 
gemaakt over de homoseksuele Demmink en dat het opviel dat in de leidinggevende 
posities binnen het departement steeds meer collega’s van de mannenliefde opdoken. 

Opvallend is dat het aantal gevallen van kindermisbruik binnen de rechterlijke 
macht parallel lijkt te lopen met de beschreven invloed van Demmink op belangrijke 
benoemingen. Gevallen als die van officier van justitie Joost Tonino (2004) en 
toprechter Fokke Fernhout (vanaf 2001) die zelfs strafrechtelijke implicaties hebben 
gehad hebben Nederland en onze rechtsorde diepgaand geschokt. Daarnaast 
bestaan sterke aanwijzingen dat twee voormalig hoofdofficieren van justitie zich 
hebben bezondigd aan kindermisbruik, zij het dat zij buiten rechtsvervolging 
gebleven zijn. 

In april 2010 kwamen via het TV-programma van Peter R. de Vries feiten boven 
tafel die wijzen op het bestaan van een netwerk van pedofielen op de Haagse 
rechtbank rond 1980. Zowel in het geval van rechter Cornelis Stolk als in het 
geval van rechter Rueb was sprake van zware intimidaties tegen de mensen die hun 
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pedofiele levenswandel zouden kunnen onthullen cq. wereldkundig probeerden te 
maken. De belevenissen van de schrijfster Yvonne Keuls spreken wat dat betreft 
boekdelen, maar ook de intimidaties in de zaak Koos H. –zowel tegen Koos H. 
zelf als tegen de ouders van een van de slachtoffers- door nota bene een Advocaat-
Generaal, mr. Feber, wijzen op een ‘actie-doofpot’ die moet zijn aangestuurd 
vanuit de hoogste kringen. Joris Demmink stapte in het jaar dat Koos H. werd 
veroordeeld, 1982, over van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van 
Justitie. 

Naast de duidelijke klassenjustitie waar het gaat om hooggeplaatste 
kindermisbruikers, valt aan het regime-Demmink ook het spiegelbeeld op: 
ongemeen felle vervolgingen en strafopleggingen aan pedofielen uit lagere kringen 
en zelfs ook aan de zogeheten ‘pedo-jagers’ die de laatste jaren in ons land op steeds 
extremere wijze worden gecriminaliseerd. 

Een ander opvallend fenomeen dat het klimaat binnen Justitie is gaan kenmerken in 
de periode Demmink is het ongestraft laten en zelfs belonen van blunders en fouten, 
met name binnen de rechterlijke macht. Zowel het programma Zembla als het 
weekblad Vrij Nederland kwamen op dit punt tot schokkende inventarisaties die er 
zelfs toe leidden dat het OM een eigen onderzoek moest toezeggen. Ook genoemd 
moet worden het nieuwe verschijnsel van de ‘rechterswisseling’ in belangrijke zaken 
waarin de Staat belanghebbende of partij is en die zich voor de Staat ongunstig 
ontwikkelen: onder Joris Demmink blijken de rechters dan te kunnen worden 
vervangen door rechters die de belangen van de Staat laten prevaleren. 

Vanaf de zogeheten ‘Puttense moordzaak’ (vanaf 1994) is ons land meer en meer 
in de greep geraakt van het verschijnsel ‘gerechtelijke dwaling’. Anno 2010 kan 
worden geconcludeerd dat het complete bouwwerk van strafvervolging in ons 
land op instorten staat na geruchtmakende en onbegrijpelijke ‘blunders’ van 
OM en ZM in zaken als de Schiedammer Parkmoord, de zaak-Vaatstra en de 
zaak-Lucia de B. Opvallend hierbij is dat er moedwillige manipulaties en bewust 
bedrog in het spel is bij Justitie. De complete afwezigheid van wets- en normbesef 
binnen Justitie blijkt voorts ook uit de structurele weigering een einde te maken 
aan het aftappen van gesprekken van zogeheten ‘geheimhouders’ dan wel deze 
onrechtmatig getapte gesprekken te verwijderen uit de betreffende strafdossiers 
waardoor enorme strafzaken –zoals die tegen de Hells Angels- zijn gestrand. Maar 
het beeld wordt nog veel alarmerender als we ons realiseren dat de feiten er thans 
op wijzen dat de meest in het oog springende ‘gerechtelijke dwalingen’ kunnen 
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worden verklaard vanuit de wil hooggeplaatste kindermisbruikers te beschermen. 
Twee voorbeelden: in de Deventer Moordzaak wijst thans alles op een pedofiel 
netwerk waarin de man van de vermoorde weduwe, de psychiater Wittenberg, 
alsmede de prime suspect, de ‘klusjesman’ Michael de J. een rol hebben gespeeld. 
In deze moordzaak heeft een onschuldige acht jaar vastgezeten. En de moord op 
Marianne Vaatstra (1999) wordt ‘overgoten’ door een lugubere cocktail van ritueel 
misbruik en het opnemen van snuff-movies in een caravan op een AZC als gevolg 
waarvan elk spoor dat naar dit AZC leidde van hogerhand niet mocht worden 
onderzocht. Dit leidde tot grote beroering en frustratie in Friesland die tot op de 
dag van vandaag voortduurt. Bedenk daarbij dat de AZC’s indirect onder het gezag 
vallen van Joris Demmink en in zijn periode zijn verworden tot broedplaatsen 
van criminaliteit en prostitutie. Hoe ver Justitie onder Demmink kan gaan in 
het manipuleren van strafzaken wordt hieronder op nog weer schokkender wijze 
beschreven in de zaak-Baybasin. 

Bovenstaande voorbeelden betreffen het ineenstorten van het functioneren van de 
rechtstaat. Maar ook binnen de huishouding op het ministerie wordt de periode-
Demmink gekenmerkt door een verregaande breakdown van normen en waarden. 
Spoedig nadat Demmink de hoogste troon besteeg in 2002 werd gesmeten 
met geld, met name in de sfeer van gouden handdrukken aan vertrekkende en 
bevriende topambtenaren. Deze praktijk liep zo uit de hand, dat er in 2004 een 
onderzoek moest worden gedaan naar de praktijken door de Departementale 
Auditdienst. (productie 45) De conclusie was (blz. 4, samenvatting) dat een 
aantal betalingen werd geconstateerd die wij als onrechtmatig hebben aangemerkt. 
De Demmink-cultuur komt ook naar voren in een anonieme tip van een ‘justitie-
bron’ die journalist Stan de Jong doorspeelde (productie 48) en waarin sprake 
is van ‘dubieuze en torenhoge declaraties’ van een bureau waarvan Demmink 
met een van de directeuren ‘een weinig platonische relatie onderhield’. Dat de 
SG er ook persoonlijk een extreem decadente declaratie-moraal op nahoudt die 
zelfs de aandacht trok van de landelijke media (productie 46) werkt tegen deze 
achtergronden geen verbazing. 

Samenvattend kan worden gesteld dat Justitie onder Demmink verregaand is 
geperverteerd via structurele benoemingen van homofielen, sanctionering van 
fouten en delicten gepleegd binnen justitie en van klassenjustitie, de introductie 
van het verschijnsel ‘rechterswisseling’ en de invoering -alsmede de over-loyale 
uitvoering- van het Europees Arrestatie Bevel. Daarnaast introduceerde Demmink 
een cultuur van bandeloze spilzucht op kosten van de gemeenschap. 
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4. Baybasin en Joris Demmink

Op 2 april 2007 deed de Koerdische zakenman H. Baybasin aangifte tegen Joris 
Demmink wegens pedofilie, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie. 
Dit was reeds direct aanleiding voor de eerste Kamervragen over de zaak-
Demmink door lid De Roon (PVV) (Kamervragen producties: 31, 50, 51, 52 
en 53). Bij de beantwoording van deze vragen zegde minister Hirsch Ballin een 
‘oriënterend onderzoek’ toe door het OM, een figuur die niet voorkomt in het 
Wetboek van Strafvordering. De achtergronden en het feitenmateriaal dat aan de 
aangifte ten grondslag ligt worden uitgebreid besproken in het klaagschrift (art. 
12 Sv.) (productie 11) dat volgde op het seponeren van de aangifte. Het beklag 
niet vervolgen werd op 17 oktober 2008 afgewezen door het Haagse gerechtshof 
(productie 16). Met de aangifte per 2007 werd duidelijk dat Nederland wordt 
gechanteerd met het kindermisbruik van Demmink. Hoe deze chantage precies is 
verlopen wordt in productie 11 uitgebreid beschreven. 

De essentie is dat de Turkse regering-Ciller (1993-1996) zich op grote schaal 
schuldig maakte aan handel in verdovende middelen. De genoemde Baybasin 
stelde deze misstanden in het buitenland aan de kaak, ondermeer ook in ons land, 
en werd aldus als zeer gevaarlijk gezien door de machthebbers. Na de val van de 
regering-Ciller in 1996 bleven deze criminele krachten zeer machtig in Turkije 
waarbij de begrippen ‘Grijze Wolven’ en ‘Energekon’ centraal staan. Overigens 
woedt de strijd in Turkije tussen de (politieke) bovenwereld en deze duistere (deels 
militaire) onderstroom anno 2010 nog in alle hevigheid voort. De groep-Ciller 
wist vanaf 1996 van Nederland gedaan te krijgen dat er in ons land zou worden 
afgerekend met Baybasin via een schijnproces met vervalst bewijsmateriaal (de 
vervalsingen worden gedetailleerd aangetoond in productie 11 vanaf hoofdstuk 
23). Hiertoe werden de Turkse ‘Demmink-pedofielendossiers’ die door geheime 
diensten waren opgesteld nadrukkelijk ingezet als leverage. In 1998 werd Baybasin 
gearresteerd en in 2002 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf 
(zie de hoofdstukken 3, 4 en 9 en met name 12 van productie 11). Uit het officiële 
Turkse Ek-rappor dat het beschreven complot tot in detail onthult (geciteerd 
door Klaas Langendoen; productie 17;) blijkt dat Tansu Ciller het ‘bevel’ tot het 
uitschakelen van Baybasin eind 1996 –ze was toen minister van Buitenlandse Zaken 
in de regering-Erbakan- persoonlijk heeft gegeven aan minister W. Sorgdrager van 
Justitie (foto van Ciller met Hans van Mierlo d.d. 27 november 1996; productie 
21). Vervolgens kreeg Demmink de schone taak zijn eigen rommel op te ruimen 
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door Baybasin ook daadwerkelijk uit te schakelen. Hiertoe zette hij met name 
officier van Justitie Hugo Hillenaar in. Beiden werkten in het complot nauw samen 
met corrupte Turkse politie-functionarissen en bezochten voor het uitvoeren van 
deze ‘missie’ veelvuldig Turkije in de periode 1996 – 2002 (lijst van inreisdata bij 
productie 20); opmerkelijk is dat Demmink’s advocaat H. Knijff expliciet heeft 
ontkend (productie 28) dat Demmink vanaf 1987 Turkije heeft bezocht. Geheel 
in de geest van het in 2.2 beschreven promoveren van foute dan wel corrupte 
magistraten is Hillenaar vanaf 2007 hoofdofficier te Breda. 

Direct bewijs voor deze chantage-lezing vormt voorts een uitgelekt telefoon-memo 
(productie 18) van het ministerie van Justitie van 15 juli 1997 waarin staat dat 
‘de zaak-Baybasin als drukmiddel wordt gebruikt teneinde in een andere zaak 
iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen’ (het tegen de borst houden 
van de Demmink-dossiers). Ook een NN-verklaring van een hoge buitenlandse 
overheidsfunctionaris (productie 20a) bevestigt deze lezing. De identiteit van deze 
functionaris is bekend bij de verdediging van Baybasin en het Hof is aangeboden 
deze persoon te horen, maar ging daar niet op in. Tenslotte is er een verklaring 
van de gouverneur van Istanbul (productie 20) luidende dat Demmink in de 
periode 1995 – 2002 herhaaldelijk in Turkije was. Daarnaast zou Demmink in 
het district Bodrum hebben deelgenomen aan ‘seksparties’ (productie 20a). Voor 
nadere achtergronden over de relatie tussen Demmink en de zaak-Baybasin zie het 
interview van 11 maart 2009 met Adele van der Plas, de advocate van Baybasin 
(productie 7). 

Dat Nederland niet als enige op een dergelijke wijze werd aangepakt door Turkije, 
wordt aangetoond door Sibel Edmonds in de VS. Zij ontdekte daar dat dezelfde 
krachten die onze regering chanteerden, ook –op veel grotere schaal- toeslaan in 
de VS waarbij chantage op grond van seksuele gedragingen vaste prik is. Zie voor 
een interview met Edmonds –wiens onthullingen onomstreden zijn- productie 55. 
Alarmerend is dat Edmonds specifiek stilstaat bij de rol binnen deze ‘duistere Turkse 
krachten’ van Abdullah Catli. Hij werkte nauw samen met Mushin Yazicioglu, 
een gekende crimineel en moordenaar en een familielid van staatssecretaris N. 
Albayrak. Vast staat dat Albayrak deze Yazicioglu in het geheim heeft ontvangen 
op het ministerie (productie 22 met foto van beiden. Edmonds noemt tevens 
expliciet de RAND Corporation als een organisatie waar de Turken bij uitstek 
toeslaan om classified information af te persen.
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4.1  De media-blackout

Een direct gevolg van de aangifte van Baybasin was dat er een complete media-
blackout werd opgelegd over de zaak-Demmink. De reden hiervoor was dat 
de zaak de delicten gepleegd door een enkele ambtenaar verre oversteeg en een 
vernietigend beeld naar boven kwam van politieke chantage tot in de kern van onze 
rechtstaat die was gesanctioneerd door de hoogste politieke verantwoordelijken. 
Op dat moment waren met name Zembla en EenVandaag op volle kracht met 
het dossier bezig waarbij Zembla zelfs onder de journalistieke ‘leiding’ van de 
Nederlandse Turk Sinan Can opnames maakte in Turkije, ondermeer van een 
interview met de journalist Burhan Kazmali (producties 33 en 34) die veel van 
het Turkse bewijs van kindermisbruik tegen Demmink heeft aangedragen. Echter, 
in de zomer van 2007 liet Zembla expliciet aan advocate Van der Plas weten te 
moeten stoppen met het onderzoek naar Demmink. Dat stak des te meer omdat 
Can (productie 32) tot dat moment zeer nauw met Van der Plas samenwerkte 
en vele belangrijke (bewijs)stukken tegen Demmink voor haar had vertaald. Zie 
hoofdstuk 4 productie 11 en productie 23, de e-mail van Sinan Can aan Adele 
van der Plas waaruit de nauwe samenwerking met Can blijkt. Hoe diepgaand het 
onderzoek van Zembla was blijkt uit een lijst van namen die het programma had 
opgesteld van belangrijke betrokkenen waarbij schematisch is weergegeven wat 
hun positie is ten opzichte van Demmink: voor – neutraal- tegen (productie 24). 
Bij EenVandaag waar Jan Born en Sander ’t Sas aan de zaak werkten (productie 44; 
sms’jes Jan Born) gebeurde min of meer hetzelfde; Born stuurde op 9 juni 2007 
zijn laatste ‘positieve’ sms aan een van zijn Demmink-bronnen. Op 13 juni 2007 
zag de laatste journalistieke a charge–productie (die dus de zaak-Demmink aan de 
kaak stelde) op TV het licht in de vorm van een item van EenVandaag. In deze 
uitzending (video De Affaire Joris D.; productie 7) komen ondermeer de politici 
Krista van Velzen (SP) en Aleid Wolfsen (PvdA) aan het woord; zij verklaren dat 
Demmink onder de aanhoudende stroom berichten over kindermisbruik ‘niet 
langer kan functioneren’. Wolfsen kondigt zelfs aan ‘morgen’ met de minister over 
de zaak te zullen gaan spreken. Op 15 juni 2007 (productie 53) zenden de leden 
Van Velzen en De Wit (SP) en Teeven (VVD) de laatste Kamervragen in. De dag 
daarop, op 16 juni 2007, komt De Telegraaf met het tweede onthullende artikel 
met de kop Topambtenaren in pedonetwerk (productie 1). Echter, vanaf dat moment 
slaat de journalistiek 180 graden om en wordt er uitsluitend nog in positieve en 
ontlastende zin –a decharge- over Demmink geschreven. Op 18 juni trok Zembla 
de handen van het Demmink-project af en gaat zelfs direct ageren tegen advocate 
Van der Plas (productie 32).
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Diezelfde dag, 18 juni 2007, komt NRC Handelsblad met het eerste ‘reparatie-
artikel’ dat wordt gevolgd door een tweede op 5 juli. Op 14 juli wast De Volkskrant 
Demmink schoon door de hele affaire te kenschetsen als een ‘fluistercampagne’ 
(productie 43). De eerste zin van het stuk: Er is een boef, er zijn engelen en intriganten, 
en achter elke deur liggen complottheorieën. Ingrediënten voor dé thriller van de natte 
zomer 2007. Velen doen mee via internet, kranten, televisie, rechtbank of borreltafel. 
Alarmerend is dat Demmink zelf in geen van deze artikelen aan het woord komt 
en dat er ook geen enkele journalist een poging lijkt te hebben gedaan bij hemzelf 
verhaal te halen. Zelfs naar een ‘officiele’ onkenning van de beschuldigingen door 
Justitie zelf bij monde van de minister of een hoofd Voorlichting wordt in deze 
witwas-artikelen tevergeefs gezocht. Het enige moment dat Demmink zelf met 
de beschuldigingen wordt geconfronteerd (confrontatie; productie 7) vlucht hij 
zonder iets te zeggen zijn dienstauto in. Ook wordt in de genoemde publikaties 
geen enkel feit genoemd dat de verdenkingen kan wegnemen dan wel verklaren. 
Dat laatste gebeurt pas een jaar later op 21 juni 2008 als De Telegraaf de theorie 
lanceert dat het in de zaak-Demmink zou gaan om een ‘bewuste beschadigingsactie 
vanuit de onderwereld’. De krant citeert hiertoe een anonieme bron. Daarna is er 
niet meer over de zaak-Demmink bericht door de MSM, dit ondanks het feit dat 
De Volkskrant hiertoe eind 2008 via een lezersactie nadrukkelijk werd opgeroepen 
(productie 25). Het onderwerp is 100% taboe verklaard. 

De wijze waarop de media medio 2007 zijn kalltgestellt is vrijwel identiek met de 
wijze waarop in 2003 werd omgegaan met de NOS –grote druk zetten en dwingen 
tot rectificatie- zoals gedetailleerd wordt beschreven in de Runderkamp-papers 
(productie 3) maar vooral ook naar voren komt in een vrij ontluisterende email 
die Stibbe-advocaat Kurt Stopetie stuude naar Panorama en GayKrant waarin hij 
de gemaakte afspraken ‘nog eens op een rijtje zet’ (productie 49). De rol van de 
advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, is op 
dit punt cruciaal. In 2003 zien we hem bij NOVA (productie 7) op furieuze wijze 
reageren op de misbruik-beschuldigingen tegen Demmink in het Anne Frank-
plantsoen en in de Pinokkio-bar in Praag. Zowel in 2003 als in 2007 zijn door het 
kamp-Demmink ook letterlijk intimidaties uitgevoerd, respectievelijk tegen Henk 
Krol van de GayKrant en tegen Sinan Can van Zembla die volgens Van der Plas 
en Baybasin met de dood is bedreigd. De hoofdredacteur van Can, Cees Driehuis, 
heeft nimmer op de zaak willen reageren. Ook thans blijven vragen aan Zembla 
over de zaak onbeantwoord. 



56

5. Intimidaties 

Op 12 april 2007, tien dagen nadat Baybasin aangifte deed tegen Demmink, kwam 
de SG bij de Koerd ‘op bezoek’ samen met mr. M. Kolkert (de AG bij het Hof Den 
Bosch die in 2002 de veroordeling tot levenslang binnenhaalde voor Demmink) 
en mr. G. Wouters, de hoofddirecteur van de Dienst Justitiele Inrichtingen op 
het ministerie, zeg maar de ‘grote gevangenisbaas’ van ons land (productie 26). 
Over dit bezoek werden op 7 mei 2007 kamervragen gesteld (productie 52). 
Opmerkelijk in de beantwoording is, dat de minister de aanwezigheid van Kolkert 
in de ‘ambtelijke delegatie’ met klem ontkent. 

Doel van het bezoek van de ‘ambtelijke delegatie’ was Baybasin te intimideren zijn 
aangifte in te trekken. Door deze unieke actie leverde Demmink als het ware zelf 
extra bewijs voor zijn eminente betrokkenheid bij de gemanipuleerde rechtsgang. 
De intimidatie leidde tot een KG waarin werd gevorderd dat Demmink zich 
zal onthouden van iedere rechtstreekse bemoeienis met de rechtspositie van 
Baybasin (productie 33a). Hoewel de vordering afgewezen wordt, overweegt de 
voorzieningenrechter:

“---indien het voorshands voldoende aannemelijk zou zijn dat die vraag bevestigend 
beantwoord zou moeten worden, het werkbezoek van 12 april 2007 naar voorlopig 
oordeel zou kunnen worden gezien als een poging tot intimidatie van Baybasin, 
daargelaten hoe lang van tevoren dit werkbezoek was gepland en of Kolkert hierbij 
aanwezig was.” 

Los van deze rechtstreekse intimidatie kan worden gesteld dat Baybasin zich 
tijdens zijn detentie vele andere aanslagen op zijn welbevinden heeft moeten 
laten welgevallen (weigeren bezoek met name van media, overplaatsingen, een 
gang naar de EBI, isoleercellen, werkplicht ondanks blessure) die slechts lijken te 
kunnen worden verklaard vanuit de wens van Demmink hem een vexatoir regime 
te bieden. 

5.1 Intimidaties van getuigen, advocaten, officieren van justitie en rechters

Kenmerkend voor de gehele Demmink-affaire vanaf 1998 is intimidatie van 
de ‘tegenstanders’ en manipulatie van de feiten. Dat blijkt reeds in 1998 in de 
Rolodex-fase als het onderzoek naar het pedofielen-netwerk waar Demmink bij 
betrokken is wordt kalltgestellt van hogerhand nadat er ‘op enig moment contra-
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acties zijn gekomen’ (Fred Teeven; productie 27). Uit De Telegraaf blijkt dat het 
hier gaat om beschuldigingen van pedofilie tegen hoofdofficier Hans Vrakking 
onder wiens verantwoordelijkheid het Rolodex-onderzoek viel. 

Ook advocaten die het opnamen tegen Demmink zijn geïntimideerd of ‘overgelopen’ 
naar de wederpartij. De genoemde Demmink-advocaat Knijff bedreigde Adele van 
der Plas, de advocate van Baybasin, met juridische stappen wegens ‘inbreuk op 
de persoonlijke integriteit’ van Demmink door het ondersteunen van de aangifte 
van Baybasin (productie 28). De advocaat die aangever Frank Leenders bijstond 
bij zijn aangifte tegen Demmink in 2003 (productie 9) Gerard Hamer viel eind 
2008 dood van zijn fiets juist in de fase dat het ‘Turkse misbruik-dossier’ meer 
en meer begon op te spelen dankzij de aangifte van Mustafa Y (productie 10 
en productie 7 uitzending 11 maart 2009). De twee advocaten van Stibbe die 
Panorma en GayKrant bijstonden in een kort geding dat de deken van Weert 
–ook hij werd beschuldigd van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen- in 
2003 tegen de bladen aanspanden –Elsbeth Polak en Kurt Stopetie- hielden op 
het moment supreme hun mond stijf gesloten, ook toen de voorzieningenrechter 
verklaringen van 19 getuigen (6 voorbeelden in productie 38) achteloos ter zijde 
schoof (productie 29). 

De getuige annex aangever Frank Leenders is op extreme wijze geïntimideerd 
hetgeen ertoe leidde dat hij zijn aangifte (productie 9) weer introk, een beslissing 
die hij vervolgens weer herriep. Voor de gang van zaken rond de aangifte van Frank 
Leenders zie (productie 30). Meer over Frank Leenders in het video-interview van 
(productie 7) waarin hij ook details geeft over het misbruik door Demmink. 

De getuige annex aangever Mustafa Y. Is na zijn aangifte (productie 10, zie ook 
punt 11 van productie 11) zelfs in Turkije bezocht en geïntimideerd (productie 7 
uitzending 11 maart 2009) waarbij ook hij –net als eerder Baybasin en Leenders- 
onder enorme druk is gezet zijn aangifte in te trekken. Deze intimidaties hebben 
zelfs nog geleid tot Kamervragen van H. Brinkman (PVV) (productie 31).

Over rechtstreekse intimidatie van rechters is niets bekend, maar uit diverse feiten 
en omstandigheden valt het ergste te vrezen. Genoemd werd reeds de weigering 
van voorzieningenrechter Rullmann te Den Bosch bewijs tot zich te nemen 
(productie 29). Ook de raadsheren van het Hof te Den Haag die zich bogen 
over het verzoekschrift ex art. 12 Sv (beschikking in productie 16) weigerden 
bewijs tot zich te nemen en getuigen te horen. Alarmerend bij het Hof was het 



58

optreden in het betreffend college van raadsheer U. Van der Pol die voorzitter is 
van het bestuur van de Stichting Persprijs Jacques van Veen die wordt gefinancierd 
door het Ministerie van Justitie. De prijs wordt steevast uitgereikt aan media die 
propaganda bedrijven voor de ‘rechtstaat Nederland’. Tot slot moet raadsheer W. 
Van Schendel van de Hoge Raad worden genoemd. Hij schreef mede het arrest 
waarmee de veroordeling van Baybasin tot levenslang onherroepelijk werd en 
komt als Demmink-vriend voor op de genoemde ‘Zembla-lijst’ van Sinan Can 
(productie 24). Van Schendel treedt vaker op in rechtsgangen die mogelijk zijn 
gemanipuleerd zoals de zaak van Chipshol tegen Schiphol inzake het bouwverbod 
op het Groenenberg-terrein. 

5.2 Intimidaties van bronnen en journalisten

Reeds uitgebreid aan de orde is gekomen hoe de NOS werd geïntimideerd in 
de fase rond het Anne Frank Plantsoen in 2003 (Runderkamp-papers; productie 
3). Ook de intimidaties aan het adres van Zembla-journalist Sinan Can kwamen 
reeds ter sprake waarbij volgens Baybasin en zijn advocaat van der Plas zelfs sprake 
zou zijn van een doodsbedreiging. GayKrant-hoofdredacteur Henk Krol heeft 
een vaststellingsovereenkomst moeten tekenen volgens welke hij zijn leven lang 
over de zaak-Demmink moet zwijgen op straffe van een dwangsom van 100.000 
Euro per overtreding (beeldfragment Henk Krol bij Paul de Leeuw in productie 
7 na 8.31). Bekend is dat de volgende media zijn geïntimideerd via dreiging 
met rechtsmiddelen: De Telegraaf, HP/de Tijd, Zembla, GPD en wellicht ook 
EenVandaag. In het geval van Zembla staat vast dat Sinan Can vanaf najaar 2007 
is gaan werken voor het kamp-Demmink en bronnen in Turkije heeft proberen 
om te kopen hun onderzoekingen naar de affaire te staken. Deze turn werd reeds 
zichtbaar medio 2007 toen de hoofdredactie van Zembla opeens bezwaar begon 
te maken tegen het optreden van Can als vertaler voor advocate Van der Plas van 
Baybasin (producties 32 en 23). 

Extreem van aard waren de intimidaties aan het adres van radiostation Arrow 
Classic Rock dat in de zomer van 2008 een uitgebreide uitzending aan de zaak-
Demmink wijdt. Presentator Adam Curry wordt enkele weken na de uitzending 
ontslagen en de zender dreigde zelfs compleet uit de lucht te verdwijnen. De 
betreffende uitzending sloeg in als een bom en leidde tot een storm aan reacties. 
Een reeds aangekondigd vervolg zou de ether nooit meer halen en zelfs de reeds 
uitgezonden opname mocht niet als podcast op de website verschijnen. Hetzelfde 
geldt voor radiostation FunX: ook hier weer de aankondiging op de zaak door te 
gaan hetgeen er niet van is gekomen. 
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Op geheel eigen wijze werd de Turkse journalist Burhan Kazmali die zo veel Turks 
bewijs tegen Demmink aanleverde –waaronder de getuigenissen van Mustafa Y.- 
geïntimideerd: toen hij in Istanbul op het vliegtuig wilde stappen om een verklaring 
af te leggen ter ondersteuning van de aangifte van Baybasin tegen Demmink werd 
hij vastgenomen waarbij zijn laptop en documenten in beslag werden genomen 
(productie 33). Opmerkelijk: minister Hirsch Ballin antwoordt op 16 juli 2007 
vragen van de leden Teeven en Van Velzen (productie 51) dat deze arrestatie ‘niet 
kon worden bevestigd’. Zie het persbericht van 25 juni 2007 waarin gemeld wordt 
dat Kazmali was aangehouden (productie 33).

Het taboe op feitelijke informatie over de zaak-Demmink komt ook naar voren uit 
de extreme mate van censuur die wordt toegepast op Wikipedia. In de producties 
34 en 35 zijn twee artikelen te lezen: het lemma over Demmink zoals dat er korte 
tijd heeft op gestaan en het lemma dat thans de lezen is. Bij voortduring wordt het 
lemma ‘opgeschoond’ door de ‘moderatoren’ van de internet-encyclopedie. 

Reeds ter sprake kwam de onverwachte dood van advocaat Hamer van aangever 
Leenders. Ook een vaste chauffeur van Demmink, Mostert, die zich beklaagde 
over de gedragingen van zijn baas op het ministerie, vond een onverwachte 
dood waarbij volgens bronnen zijn weduwe is afgekocht door Justitie (blz. 16 
van Panorama productie 8). Naast Hamer en Mostert worden er meer mensen 
genoemd die vermoord zouden kunnen zijn vanwege hun bemoeienis met het 
Demmink-dossier: de kinderarts Joyce Labruyere (zie productie 1) en de jurist W. 
Brinkhuis. 

De mogelijkheid van moord werd reeds nadrukkelijk aan de orde gesteld door oud-
minister H. Nawijn die werd geïnterviewd (1 september 2003) in het kader van 
het Panorama-GayKrant Project (productie 36). Nawijn wil niet over de telefoon 
praten en ook niet naar zijn huis komen. ‘We spreken wel ergens in de kroeg af ’. Hij 
herinnert zich een voorval in Praag enige tijd geleden waarbij een Nederlandse pedo 
is vermoord. ‘Je moet uitkijken en zeker niet alleen gaan! Nooit alleen gaan!’ Over 
Demmink: deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. Hij doet er 
echt alles voor om zijn macht te houden. Hij is geslepen. Let maar goed op: jij zou de 
eerste niet zijn die plotseling sterft. Bizar is dat Nawijn ook komt te spreken over 
een chauffeur van Hans Heinemann die zou zijn vermoord. Hans Heinemann 
(zie de Wabeke-papers van productie 2) is de Nederlanse topdiplomaat met wie 
Demmink kinderen misbruikte in de Pinokkio-bar te Praag. 
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Tijdens ons eigen onderzoek maakten we mee dat de banden van de auto van de 
voormalig topambtenaar van justitie die het Integriteitsrapport samenstelde zijn 
lek geprikt. De aangifte is te lezen in (productie 37). 

Zo sluit de onderzoeker die bij Justitie werkte zijn rapportage af: Nog een enkele 
opmerking is van cruciaal belang. De terughoudendheid van alle publieke media in de 
casus JD is opvallend. Oud-collega’s met wie ik sprak reageren allen in dezelfde zin als 
Hilbrand Nawijn in de publikatie op internet. Het ademt steeds een verzuchting als: 
we weten toch dat er iets niet klopt, maar niemand kan het hard maken, dus ik ga mijn 
handen er niet aan branden. Angst, echte angst voor repercussies is wat voortdurend 
een rol speelt. De verwevenheid van (delen van) de pers met het topcircuit (inclusief het 
Koninklijk Huis) in Den Haag en daarbuiten is een feit. 

5.3 Zelf zwijgen, wel intimideren

Opvallend is dat Joris Demmink nimmer een interview heeft gegeven aan een 
medium. Dit ondanks de alarmerende berichten over de delicten die door hem 
zouden zijn gepleegd. Zelfs in de interne publicaties van het Ministerie wordt 
nauwelijks iets over hem aangetroffen. Genoemd werd reeds dat Demmink zelfs 
niet in de ‘reparatie-artikelen’ in NRC, Volkskrant en Telegraaf sprekend wordt 
opgevoerd. Demmink heeft de aantijgingen zelf nimmer ontkend. Daarentegen 
heeft hij wel toegegeven seks te hebben met minderjarigen en dat hij ‘niet in alle 
gevallen naar de leeftijd vraagt van zijn sekspartners’ (productie 7, NOS Journaal). 
De enige ontkenning komt uit 2003 en betreft slechts de locaties Anne Frank-
plantsoen en Praag en zijn afkomstig van zijn advocaat Knijff (productie 7, Knijff 
bij NOVA). Bij deze gelegenheid heeft Knijff ontkend dat Demmink in het Anne 
Frank-plantsoen is geweest en ook in de Pinokkio-bar in Praag. Beide stellingen 
zijn onhoudbaar. Tegenover dit aanhoudende zwijgen door Demmink staat een 
ongekende agressie bij het intimideren van de media. 

5.4 Een cultuur van angst en intimidatie op het ministerie

Navraag bij medewerkers van Justitie leert dat niemand over Demmink wil praten 
en dat Justitie-medewerkers zelfs met angst en paniek reageren op vragen over 
zijn kindermisbruik. Iedereen weet (globaal) wat er speelt maar het onderwerp 
lijkt wel compleet taboe verklaard. Reeds in 2003 ten tijde van de Anne Frank-
plantsoen publikaties zouden alle Justitie-medewerkers per email (productie 47) 
een spreekverbod opgelegd hebben gekregen. 
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6. Hoe ver kan men gaan?

Reeds vanaf de Netwerk-uitzendingen van 1998 (productie 7) staat het pedo-
netwerk uitdrukkelijk in de geur van sadisme. In de Netwerk-uitzendingen is 
ondermeer sprake van het toedienen van stroomstoten op de geslachtsdelen van 
minderjarigen. Aan het slot van deze op zichzelf reeds schokkende presentatie 
voegen we nog drie stukken bij die meer informatie geven over het sadistische 
en zelfs mogelijk moorddadige karakter van het netwerk. In productie 39 vertelt 
Frank Leenders dat Demmink aanwezig is geweest te Praag bij de opname van 
een pornofilm waarbij een kind is komen te overlijden (zie ook de Leenders-
tapes in productie 7). In productie 40 met referentie aan productie 41) wordt 
een directe link gelegd tussen het Nederlandse netwerk en het Belgische netwerk 
van Marc Dutroux waarbij ook nadrukkelijk de mogelijkheid wordt geopperd 
dat Demmink aanwezig zou zijn geweest bij het opnemen van zogeten snuff-
movies waarbij kinderen worden doodgemarteld. Uit productie 42 blijkt dat het 
privé-adres van Demmink voorkwam als opvanglocatie in kinderopvangregister 
Den Haag. Opvallend is de explosieve informatie in de Duitse kwaliteitskrant 
Die Welt (productie 41) waarin wordt beschreven dat het onderzoek naar het 
verdwenen Duitse jongetje Manuel Schadwald die bij het vervaardigen van een 
snuff movie om het leven is gekomen in ons land van hogerhand is kalltgestellt. 
Ik citeer: “Tatsächlich erfuhren wir von Berliner Kriminalbeamten, dass sie von 
ihren niederländischen Kollegen einen Hinweise erhalten hatten, dass die Suche nach 
Schadwald zu nichts führen würde. “Ich musste unterschreiben, nichts mehr über 
den Fall zu sagen. Lasst die Finger von dieser Sache!”, riet der Amsterdamer Beamte 
freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: “Der Fall 
Schadwald steht unter keinem guten Stern.”

Er ligt een enorm probleem op tafel als de macht in een samenleving dermate 
gecorrumpeerd is geraakt dat er geen ‘tegenkrachten’ meer aanwezig zijn die recht 
en orde kunnen handhaven omdat de top van Justitie zelf gecorrumpeerd is.

Drs M. Kat

30 april 2010                
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Geachte heer Poot,

Bijgaand doen wij U in overeenstemming met de gemaakte afspraak en op 
onderdelen vertrouwelijk en geanonimiseerd, een beknopte expert-opinion 
toekomen.

Op Uw verzoek is onderzoek ingesteld naar de (juridische) duiding van berichten 
van gerezen vermoedens van een ernstige misstand binnen de (ambtelijke) top van 
het Ministerie van Justitie en mogelijk gepleegde strafbare feiten door de secretaris-
generaal van het betreffende departement.

De onderzoekswerkzaamheden zijn onafhankelijk en onpartijdig uitgevoerd 
door afgevaardigden van de Expertgroep Klokkenluiders in oprichting. Met 
dien verstande dat deze rapportage is uitgebracht onder strikt persoonlijke 
verantwoordelijkheid van rapporteurs.
Het onderzoek ten behoeve van de expert-opinion heeft zich gericht op een tweetal  
aangeleverde rapportages, opgesteld door een voormalig topambtenaar van het 
Ministerie van Justitie en de heer drs. M.Kat, onderzoeksjournalist.
De expert-opinion heeft zich tevens gericht op de zich tot op heden bij U gemelde 
en beschik-baar gestelde bronnen, de vanwege die respectievelijke bronnen 
verkregen documenten en de informatie van de in dat kader benaderde personen.
Het verslag bevat een overzicht van de personen en informanten (bronnen), met 
wie een of meerdere inleidende- en/of vervolggesprekken zijn gevoerd. Daarnaast 
bevat het verslag van de expert-opinion conclusies en aanbevelingen, tot uiting 
gebracht in een advies.

G.E.L.M. de Wit.    H. Laarman.
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S U M M A R Y

(Verzoek /  Conclusies & Aanbevelingen)*.

VERZOEK CHIPSHOL

Het verzoek van Chipshol Holding BV, was onderzoek in te stellen naar de 
(juridische) duiding van berichten van gerezen vermoedens van een ernstige 
misstand binnen de (ambtelijke) top van het Ministerie van Justitie en mogelijk 
gepleegde strafbare feiten door de secretaris-generaal van het betreffende 
departement.

Het resultaat van dit onderzoek wordt gevormd door een kernachtige expert-
opinion aangaande de criteria voor aangifte, de onderzoeksvragen en de vereiste 
expertise voor de opsporing van seksueel misbruik en ambtelijke corruptie, met een 
beknopt oordeel omtrent de validiteit en de bruikbaarheid van reeds beschikbaar 
feitenmateriaal.

CONCLUSIES

Beschikbaar gesteld onderzoeksmateriaal (onderzoeksrapport en feitenonderzoek) 
vormen  nader te toetsen feiten en gegevens. In combinatie met vaststellingen 
vanwege expert-opinion, bestaan er voldoende aanwijzingen en aanknopingspunten 
voor een (verkennend) onderzoek ex. art. 126-gg van het Wetboek van Strafvordering 
om na te gaan of en op welke wijze ernstig gekwalificeerde misdrijven zijn gepleegd 
die een zwaarwegende inbreuk op de rechtsorde hebben opgeleverd. Vooronderzoek 
al dan niet in combinatie met opvolgend opsporingsonderzoek kunnen personen 
ook definitief van beschuldigingen ontlasten. Voormalig minister Donner heeft 
in 2003 m.b.t. zijn secretaris-generaal verklaard dat; “geen sprake is van rook 
laat staan van vuur”. De facto neemt minister Hirsch Ballin sindsdien hetzelfde 
standpunt in. Dat standpunt is onhoudbaar en aan herziening toe.
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Op grond van de beoordeling van eerdergenoemde rapportages, en op grond van 
eigen vaststelling, stellen wij het volgende vast:
•  Er zijn sedert 2002 meerdere aangiften tegen de secretaris-generaal van het 

Ministerie van Justitie gedaan terzake pedofilie, waarvan in ieder geval in een 
van die aangiften onduidelijk is gebleven wat de status van behandeling, danwel 
de afdoening betreft

•  Er is sprake van aanhoudende geruchten en negatieve publiciteit over de 
secretaris-generaal. Sedert 1998 is gepubliceerd in zowel de schrijvende media 
als op de TV (o.a. NOS, NOVA en Netwerk) over pedofielennetwerken en de 
mogelijke rol daarin, of daarbij, van justitiële ambtenaren en de betreffende 
secretaris-generaal.

•  Diverse bronnen bevestigen de benoeming van de secretaris-generaal in 2002 
onder belastende omstandigheden. Opmerkelijk en zomogelijk verontrustend is 
dat minister Donner in 2002 de secretaris-generaal ondanks deze omstandigheden, 
publiciteit en beschuldigingen, heeft benoemd tot zijn hoogste ambtenaar bij 
Justitie.

•  De beschuldigingen van de veroordeelde Koerdische zakenman H.Baybasin, bij 
monde van zijn gemachtigde, advocaat Mr. A.van der Plas, aan het adres van de 
(rechts)Staat, haar gezagsdragers en ambtelijke vertegenwoordigers, zijn extreem 
en uitzonderlijk te noemen. Daarbij wordt gesteld dat sprake is van chantage van 
de secretaris-generaal i.v.m. pedofilie, welke chantage van een doorslaggevende 
rol en betekenis zou zijn geweest bij de veroordeling van Baybasin tot een  
levenslange gevangenisstraf. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de secretaris-
generaal dankzij zijn machtspositie en netwerk binnen Openbaar Ministerie en 
Justitie, zelf invloed heeft uitgeoefend op de rechtsgang.

•  In de zogenoemde “Wabekepapers” (gespreksverslag d.d. 28 augustus 2003) 
wordt de pedofilie van de secretaris-generaal bevestigd.
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AANBEVELINGEN

Verkennend Onderzoek.
Gelet op beschreven aanknopingspunten en aanwijzingen, adviseren rapporteurs 
de bestuurders van de rechtspersoon Chipshol Holding BV, het Openbaar 
Ministerie te verzoeken een verkennend onderzoek (VO) ex. art 126-GG Wetboek 
van Strafvordering in te stellen.

Parlementair onderzoek.
Gelet op de aard en de betekenis van de in deze rapportage aan de orde gestelde 
vermoedens van misstanden, ernstige beschuldigingen, en het belang wat met een 
gedegen onafhankelijk en grondig onderzoek naar de feiten en omstandigheden is 
gediend, is tevens een breed gedragen parlementair onderzoek geïndiceerd.

Aangifte Chipshol.
In afwachting van ter beschikking komende feiten en vertrouwelijke documenten 
(bewijsmiddelen), uit afzonderlijke op het moment van afronding van de 
onderhavige expert-opinion, nog elders lopende onderzoeksaktiviteiten, geven wij 
U  in overweging alsdan aangifte te doen.

*  Voor volledige beschrijving van aanknopingspunten, aanwijzingen en afsluitende 
conclusies en aanbevelingen, wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en 6 (pagina’s 13 
en 14) van deze expert-opinion. 
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1. INLEIDING.

1.1. Expertgroep klokkenluiders.

Een kleine groep van min of meer bekende Nederlandse klokkenluiders, heeft vanaf 
eind jaren ’90 intensief gewerkt aan initiatieven om tot bundeling van kennis en 
ervaring te komen ten behoeve van de verbetering van de rechtsbescherming van 
klokkenluiders en de ondersteuning van melders van misstanden in de Nederlandse 
samenleving.
De initiatiefnemers P.A. Schaap en G.E.L.M. de Wit zijn verantwoordelijk geweest 
voor de vorming van een expertgroep van ervaringsdeskundige klokkenluiders die 
zich gezamenlijk ten doel stelden een bijdrage te leveren aan de daadwerkelijke 
verbetering van de positie en de rechtsbescherming van klokkenluiders.
Paul Schaap werd in 2002 bekend als klokkenluider toen hij de verbetering van 
de veiligheid van de Hoge Flux Kerncentrale in Petten N-H aan de orde stelde en 
Gerrit de Wit was als frauderechercheur en OR-lid in 1998 melder van ernstige 
managementmisstanden en fraude binnen het Ministerie VROM. De Wit was 
in 2004 ook een van de oprichters van de politieke partij die met klokkenluider 
Paul van Buitenen als lijsttrekker tee zetels in het Europees Parlement wist te 
bemachtigen.
Sindsdien zijn zij tezamen met anderen betrokken gebleven bij het thema van de 
rechtsbescherming voor klokkenluiders en hebben zich de afgelopen jaren actief 
ingezet voor het behartigen van belangen van burgers die misstanden melden. 
Die behartiging heeft  hoofdzakelijk bestaan uit het juridisch en procesmatig 
ondersteunen van melders van misstanden in zowel de publieke, als in de 
marktsector. Daarnaast informeerden en adviseerden zij leden van de 2e kamer.

Het idee tot bundeling- en aanwending van ervaringsdeskundigheid van 
klokkenluiders ten behoeve van het publieke belang, kwam in juli 2008 formeel 
tot stand, waarna het voorstel aan Minister Ter Horst van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken werd voorgelegd.
Aanleiding was de bestaande benarde positie van diverse melders van misstanden 
en het verschijnen van het rapport van de Universiteit Utrecht inzake de evaluatie 
van de bestaande klokkenluiders-regelingen in de publieke sector. Uit het daarbij 
ingestelde onderzoek bleek de feitelijke rechtsbescherming van klokkenluiders de 
afgelopen jaren volstrekt afwezig. Reden voor de Wit en Schaap om expertise en 
deskundigheid ter beschikking te stellen voor toekomstig beleid met betrekking 
tot de (rechts)bescherming van klokkenluiders.
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Een feit is dat voor het initiatief brede steun bestaat in de 2e kamer. Met dien 
verstande, dat men een professionele betrokkenheid voorstaat bij de daadwerkelijke 
verbetering van de (rechts)bescherming van erkende klokkenluiders.
Naast  Schaap en De Wit zijn leden van de Expertgroep; Harrie Timmerman 
(klokkenluider Schiedamse parkmoord), Paul van Buitenen (EU-klokkenluider), 
Henk Laarman (klokkenluider fraude VROM), met ondersteuning van Cees 
Schaap (ex-officier van justitie/ hoogleraar).

1.2. Verzoek Chipshol Holding. 

Het verzoek van Chipshol Holding BV, was onderzoek in te stellen naar de 
(juridische) duiding van berichten van gerezen vermoedens van een ernstige 
misstand binnen de (ambtelijke) top van het Ministerie van Justitie en mogelijk 
gepleegde strafbare feiten door de secretaris-generaal van het betreffende 
departement.

Het resultaat van dit onderzoek wordt gevormd door een kernachtige expert-
opinion aangaande de criteria voor aangifte, de onderzoeksvragen en de vereiste 
expertise voor de opsporing van seksueel misbruik en ambtelijke corruptie, met een 
beknopt oordeel omtrent de validiteit en de bruikbaarheid van reeds beschikbaar 
feitenmateriaal.

2. BESCHIKBAAR FEITENMATERIAAL.

Het door ons beoordeelde feitenmateriaal van derden betreft:

2.1.  Het onderzoeksrapport van een voormalig topambtenaar van het Ministerie 
van Justitie; 
Verslag op basis van een onderzoek en analyse in verband met de integriteit 
van  de persoon van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie 
d.d. 15 februari 2010.

2.2.  Het onderzoeksrapport van de onderzoeksjournalist Drs. M.Kat, getiteld 
“Joris Demmink: een crimineel op Justitie” d.d. april 2010.

2.3.  Het onderzoeksdossier van de veroordeelde H. Baybasin met een 
aangiftedossier en klachtprocedure ex. art. 12 Wetboek van Strafvordering 
(WvSv) > Als producties bij de onderzoeksrapportage van Dhr. Kat (ad 2.2).
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3.    ONDERZOEK (EIGEN) BRONNEN.

3.1. Overzicht (anonieme) eigen bronnen.

I.  Bronnen anoniem:
 NN.1. > Bron Justitie.
NN.2. > Bron Opsporing.
NN.3. > Bron Justitie.
NN.4. > Bron Justitie.

II. Bronnen pers:
NOS.
NRC.
Telegraaf.
 
III. Bronnen op naam:
Drs. Hans Holtrop > Voormalig zelfstandig consultant.
Dhr. Henk Krol > Hoofdredacteur Gaykrant te Best.
Mevr.Mr. Adele vder Plas > Advocaat (gemachtigde) van H. Baybasin.

Ad. I.
Er is gesproken met een aantal solide bronnen, wiens informatie gelet op hun 
(ambtelijke) functie(s) als relevant, deugdelijk en betrouwbaar mogen worden 
beschouwd. Wat hierbij opviel was dat de terughoudendheid om over de betreffende 
misstand in kwestie te spreken, werd ingegeven door een grote mate van angst en 
een stelselmatige vrees voor de eigen posities. Enkele bronnen gaven daarbij aan 
extreem bang te zijn en schrik te hebben voor repercussies.
Opm.rapporteurs: Zie voor de belangrijkste bronnen de items uit de met hen 
gevoerde gesprekken in hoofdstuk 3.2. hierna.

Ad. II.
Er is geput uit bronnen van uiteenlopende media. Sinds 2008 circuleerde in beperkte 
kringen binnen de Nederlandse pers een document bestaande uit zes pagina’s, welk 
document ook wel bekend stond onder de naam “de Wabekepapers“ en waarvan 
tot op heden onbekend is gebleven wie de auteur van het betreffende stuk is. Dit 
document is bij gelegenheid van ons eigen onderzoek ter beschikking gekomen 
op 12 maart 2010, en ten behoeve van nader onderzoek en waarheidsvinding als 
productie bij het verslag van deze expert-opinion gevoegd.
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Het document betreft een bijzonder openhartig gespreksverslag gedateerd 28 
augustus 2003 gevoerd met de heren Jan Wolther Wabeke en zijn partner Jan 
Swinkels. Wabeke is de huidige ombudsman financiële diensten en een voormalig 
hoofdofficier van  justitie.
 
Het verslag omschrijft zowel de private als ambtelijke gedragingen van de secretaris-
generaal van het  Ministerie van Justitie.

In beknopte termen wordt gesteld en hier in dit rapport (letterlijk) aangehaald:
•  Onze vriend Joris valt zeker op jonge jongens
•  Onze vriend heeft daartoe een aantal mensen die hem in staat stellen om met die 

jonge jongens in contact te komen.
•  Een van die mensen is een Tsjech.
•  Speelde pimp voor de nog jongere jongetjes die Joris in Praag zocht.
•  Joris kwam via hem in Praag aan hele jonge jongetjes (12 a 13 jaar).
•  Joris was als verborgen homoseksueel chantabel.
•  Aanvankelijk bij 2 ministeries afgewezen wegens reeds bij de AIVD bekende 

feiten aangaande vermeende homo-/pedofilie. Op andere ministeries heeft  
men het niet aangedurfd omdat Joris zowel een drank- als een 
jongetjesprobleem heeft.

•  Borghouts, voormalig SG op Justitie was erg kwaad dat de negatieve adviezen 
werden genegeerd. Borghouts heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat 
Joris benoemd zou worden.

•  Joris kon met zijn chauffeur redelijk goed overweg.
•  Het verhaal gaat inderdaad dat zich op de achterbank van de dienstauto niet 

zelden onfrisse taferelen afspeelden.
•  Demmink regelde onder het afdakje van de technische dienst in Eindhoven zijn 

jongetjes.

Opgemerkt dient te worden dat tot op heden door de Nederlandse pers en voor 
zover anderen met dit document bekend zijn, ten aanzien van bovenstaande 
personen (Wabeke en Swinkels), nog geen hoor en wederhoor is gepleegd.
Zie de journalistieke onderzoeksvereisten onder 4.2. hierna.
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3.2. Informatie van (anonieme) bronnen.

Van de anonieme bronnen zijn de belangrijkste items uit de gesprekken kort 
samengevat;

NN.1. Bron Justitie.
•  Bron was betrokken bij het onderzoek tegen Baybasin.  
•  Noemt de Baybasin zaak een onderzoek met een internationale politieke lading. 
•  Er is daarvoor veelvuldig overleg geweest tussen de Nederlandse en de Turkse 

autoriteiten.
•  Vastgesteld is dat Baybasin informant was van een buitenlandse geheime dienst.
•  Hij kreeg een Engels Schengenvisum.
•  Het pedofilie-onderzoek  genaamd “Rolodex” (een zaak van misbruik van jonge 

jongens te Amsterdam uit 1997-1998) is gefrustreerd.
•  R. Ficq in zijn hoedanigheid van voorzitter van het college van PG’s van 

het openbaar ministerie was verantwoordelijk voor het frustreren van dit 
onderzoek.

•  Taps genereerden informatie over twee hoofdofficieren van justitie.
•  De lijnen waren vervolgens dood en leverden hierna geen informatie meer op.
•  In Rotterdam werd een inzittende gezien die zich verplaatste in een zwarte 

(dienst)auto met blauw Min.v.Just.vignet. 
•  Hij bezocht veelvuldig een jongensbordeel. 
•  Deze man werd herkend van foto’s van een receptie met Doctors van Leeuwen 

en bekende politici. 
•  De identiteit van deze inzittende is niet vastgesteld kunnen worden.

NN.2. Bron opsporing.
•  Bron was betrokken bij onderzoeken in Nederland en Turkije.
•  Noemt de Baybasin-zaak een  duidelijk politiek gestuurd proces.
•  Baybasin handelde in drugs maar was ook informant.
•  Er zijn vele contacten geweest tussen de Nederlandse en Turkse opsporingsdiensten 

waarbij informatie werd uitgewisseld.
•  De naam Demmink werd al langer genoemd in relatie tot pedofilie.
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NN.3. Bron Justitie.
•  Bron is werkzaam bij het Ministerie van Justitie en had veel contacten met 

chauffeurs.
•  Heeft gehoord dat er sprake was van het misbruik van jongens in de dienstauto 

van chauffeur Mosterd.
•  Bevestigde dat een naaste medewerker van Demmink, genaamd Bakker daarin 

“iets” heeft geregeld voor Demmink.

NN.4. Bron Justitie.
•  Bron was werkzaam voor Justitie en heeft het misbruik door Demmink van  

een jongen in de Dienstauto van Justitie met Mosterd als chauffeur van direct 
betrokkenen vernomen.

•  Mosterd kwam als “getuige” in gewetensnood.
•  De geloofsovertuiging van Mosterd speelde hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk 

heeft Mosterd zijn ervaringen op papier gezet.
•  Een andere medewerker van Justitie heeft hetgeen Mosterd aan het papier had 

toevertrouwd, vermoedelijk ter kennis van Demmink gebracht.
•  Door de voorganger van Demmink, Harry Borghouts, is een veiligheidsonderzoek 

geëntameerd.
•  Door de AIVD is een veiligheidsonderzoek ingesteld.
•  Demmink werd tegen de zin van Borghouts benoemd tot secretaris-generaal.

3.3. Samenvatting gesprekken niet anonieme bronnen.

Van de niet-anonieme bronnen zijn de gespreksverslagen kort samengevat;

Drs. Hans Holtrop.
Opm. rapporteurs: Hans Holtrop heeft met een e-mailbericht aan Chipshol 
informatie verstrekt. De navolgende tekst uit de e-mail werd door Holtrop 
nogmaals bevestigd.

“De informatie rondom de secretaris generaal is afkomstig  van vrienden en oud  
studievrienden van de familie Holtrop. Sommigen hebben nu hoge posities binnen 
diverse departementen. In een groep van twintig DG’s hebben enkele vrienden in 
de jaren tussen 1990 en 2005 samen met Mr. Joris, Demmink deelgenomen aan 
georganiseerde reizen naar ondermeer Londen, Parijs en Rome. In die groep van DG’s 
was bekend dat Demmink een grote voorliefde had voor jonge jongens. Een aantal 
malen was Demmink niet aanwezig tijdens officiële bezoeken daar hij het te druk had 
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met zijn jongens. In Rome is hij destijds achtergebleven. De groep directeuren moest 
zonder Demmink van Rome terugreizen naar Nederland. Binnen de vriendenkring 
wordt verteld dat Demmink over een enorme macht beschikt. Niemand binnen het 
circuit durft hem aan te pakken. CDA minister Donner was in 2002 zeer goed 
geïnformeerd over de handel en wandel van Demmink”.
   
Dhr. Henk Krol.
Opm. rapporteurs: Henk Krol is als hoofdredacteur van de Gaykrant in 2003 
betrokken geweest bij eerdere publicaties over  het Anne Frankplantsoen te 
Eindhoven en de secretaris-generaal van  Justitie, waarna is gerectificeerd en een 
“overeenkomst” tussen partijen is gesloten. De productie was een coproductie met 
de journalist Fred de Brouwer van Panorama. De inhoud van de “Wabekepapers”  
is aan Henk Krol persoonlijk getoond. Hij verklaarde daarover:

“Ik heb de inhoud van dit stuk eerder gezien maar dan in een meer verkorte versie. Aan 
de schrijfstijl meen ik de hand van Panoramajournalist Fred de Brouwer te herkennen. 
Veel van wat ik hier lees lijkt te kloppen. Ik ben zelf niet bij het opstellen hiervan 
betrokken geweest. Dat blijkt niet alleen uit de schrijfstijl maar tevens uit enkele voor 
mij kennelijke schrijffouten die er in het stuk staan”.

Mevr. Mr. A. van der Plas.
Opm. rapporteurs: Mevrouw van der Plas is als advocate de gemachtigde van de 
veroordeelde H. Baybasin. 

De verslaglegging/aangifteverklaring(en) van slachtoffers (aangevers/getuigen) in 
het aangiftedossier van H. Baybasin vanwege Mr. A.van der Plas, zijn tezamen met 
het onderzoeksdossier en de procedure ex. artikel 12 strafvordering besproken.
Van de vertrouwelijk gevoerde gesprekken wordt geen weergave in deze rapportage 
opgenomen.

Uit het onderzoeksdossier blijkt van voldoende feiten en omstandigheden die 
aangifte en een opvolgend opsporingsonderzoek rechtvaardigen. Voor het overige 
wordt verwezen naar de beschreven aanknopingspunten en aanwijzingen onder 
hoofdstuk 5.1 hierna.



77

4.    EXPERT-OPINION.

4.1. Onderscheid tussen onderzoekdossiers.

In de onderhavige van belang zijnde onderzoeksdossiers wordt met nadruk gewezen 
op de te onderscheiden (juridische) grondslagen van de respectievelijke dossiers, 
en de daaraan te stellen onderzoeksvereisten:
1)  Het onderzoeksrapport van de voormalig topambtenaar van Justitie; 

met als grondslag een feitenonderzoek op basis van eigen wetenschap, eigen 
contacten binnen Justitie en open bronnen.

2)  Het  onderzoeksrapport van Drs. M. Kat; 
met als grondslag de presentatie van een journalistiek (feiten)onderzoek op 
basis van hoor en wederhoor.

3)  Het onderzoeksdossier van de veroordeelde H. Baybasin met een 
aangiftedossier en klachtprocedure ex. art. 12 WvSv; 
met als grondslag een strafrechtelijk (voor)onderzoek op basis van 
strafprocesrechtelijke uitgangspunten en vereisten ten behoeve van 
strafvordelijke processen- en doelen.

4.2. Journalistieke onderzoeksvereisten.

Als onderzoeksvereisten voor behoorlijk journalistiek onderzoek worden algemeen 
aanvaard:
1)  Het checken van informatie. 

Het afdoende toetsen van gegevens en feiten.
2)  De aanwezigheid van twee bronnen. 

Ter bevestiging van eenzijdig verkregen informatie.
3)  Het beginsel van hoor en wederhoor. 

Voor zover gesproken wordt van hoor, ziet dit specifiek op interviews met 
“bronnen/informanten”.  Met “wederhoor” wordt bedoeld de fase van de 
finale afronding van een onderzoek en de rapportering daaromtrent, waarbij 
betrokkene(n) in de gelegenheid word(t)(en) gesteld kennis te nemen van de 
feitelijke bevindingen alsmede in de gelegenheid word(t)(en) gesteld om te 
reageren op de onderzoeksconclusies.
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Onaannemelijk verklaren.
•  De houding van (verdachte) betrokkenen kan van invloed zijn op het bewijs en 

de overtuiging.
•  De omstandigheid dat een verdachte in een strafprocesrechtelijk onderzoek niet 

verplicht is tot  antwoorden en tot het naar waarheid verklaren doet daar niets 
aan af.

•  Als de (verdachte) betrokkene kennelijk leugenachtig verklaart, verdient 
het aanbeveling de  leugenachtige verklaring op te nemen. Het bewijs dat 
de (verdachte) betrokkene leugenachtig heeft  verklaard dient wel uit 
ander bewijsmateriaal te komen dan de verklaring van de betrokkene zelf.

4.3. Seksueel misbruik.

Eind jaren negentig ontstond behoefte aan de actualisering van richtlijnen voor de 
bejegening van slachtoffers van seksuele misdrijven; de wijze waarop slachtoffers 
werden behandeld door politie en Openbaar Ministerie. De achtergrond voor het 
invoeren van deze richtlijn was dat een seksueel (gewelds)misdrijf een zodanig 
ernstige inbreuk vormde op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, dat 
bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de bejegening door justitie van 
slachtoffers van seksuele (gewelds)misdrijven. Eén van de redenen hiervoor was de 
wens om, naast een professionele bejegening van slachtoffers van zedendelicten, meer 
nadruk dan voorheen te leggen op het algemeen belang van waarheidsvinding.
Om deze doelstellingen te realiseren werd één nieuwe aanwijzing uitgevaardigd, 
met als titel “aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik”. In 
de richtlijn werd met seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties die vorm van 
misbruik bedoeld waarbij handelingen plaatsvinden waarbij het slachtoffer in een 
afhankelijkheidsrelatie staat of stond tot de dader. Daaronder zijn in ieder geval 
begrepen de gevallen van ontucht met misbruik van gezag die in art. 249 Wetboek 
van Strafrecht (WvSr) worden genoemd.
De aanwijzing maakt een onderscheid tussen acute situaties en situaties 
waarin bezinning mogelijk is. Dat laatste zal in het algemeen het geval zijn in 
afhankelijkheidssituaties.

Opsporing.
De opsporing in seksuele delicten wordt onderscheiden in:
•  Acute situaties die onverwijld optreden noodzakelijk maken (zoals heterdaad 

situaties).
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•  Situaties waarin ‘bezinning’ over de positie van de aangever nodig is/  
mogelijk is.

Aangifte.
Het is van het grootste belang dat een aangifte op professionele grondslagen, 
adequaat en zorgvuldig wordt samengesteld. In gecompliceerde zedenzaken 
verdient het aanbeveling dat een tijdlijn van de gebeurtenissen wordt opgemaakt. 
Zo kan onder andere beter inzicht worden verkregen in de ontstaansgeschiedenis 
van de zaak en wordt het duidelijk welke informatie nog ontbreekt. Tevens is 
alertheid op het aspect van de verjaring geboden. Voor jonge slachtoffers 
gelden overigens verhoorprotocollen. De waarheidsvinding is, speciaal in dit 
soort zaken, gediend met inzicht in het letterlijke gesprek van de aangifte. Met 
bandopnamen kan worden voorkomen dat de verdachte zich ten onrechte beroept 
op onrechtmatigheden tijdens het verhoor.

Expertise.
De impliciete doelstelling van de aanwijzing opsporing seksueel misbruik is tevens 
om te voorkomen dat personen die worden beschuldigd van seksueel misbruik al te 
lichtvaardig worden aangehouden. Hiertoe is destijds de Landelijke Expertisegroep 
Bijzondere Zedenzaken in het leven geroepen. De expertisegroep bestaat uit 
deskundigen afkomstig uit drie verschillende disciplines: klinisch psychologen, 
psychiaters en pedagogen; psychologen die gespecialiseerd zijn in functieleer en 
ervaren zedenrechercheurs.

Werkwijze.
De deskundigen moeten zich buigen over de geloofwaardigheid van aangiften in 
bepaalde zedenzaken, vóórdat de officier van justitie eventueel de beslissing neemt 
de beschuldigde aan te houden. Zaken waarin consultatie van de expertisegroep 
verplicht is, zijn zaken met aangiften die aspecten vertonen van hervonden 
herinneringen; ritueel misbruik of  herinneringen aan seksueel misbruik van voor 
de derde verjaardag.
Het rapport van de expertisegroep is een adviserend rapport in de stand van 
het onderzoek van het moment van de aanvraag (en onderscheidt zich dus van 
rapportages van getuigen-deskundigen over het voltooide onderzoek).
Per zaak wordt een adviesgroep samengesteld die bestaat uit drie personen, waarbij 
de drie disciplines vertegenwoordigd zijn. Het advies van de expertisegroep wordt 
uitgebracht op basis van het proces-verbaal en een volledige schriftelijke weergave 
van de aangifte die op een geluidsband is opgenomen.
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De verplichte consultatie van de expertisegroep dient te gebeuren vóór de 
aanhouding van de verdachte. Wanneer de drie criteria voor het inschakelen van de 
expertisegroep niet van toepassing zijn, kan de expertisegroep toch geconsulteerd 
worden, bijvoorbeeld wanneer de officier van justitie toch behoefte heeft aan 
het oordeel van een deskundige. Dit wordt facultatieve consultatie genoemd. 
Voorbeeld van een geval waarin facultatieve consultatie plaats kan hebben:
• misbruik langer dan 8 jaar geleden.

4.4. Aanwijzing opsporing.

Naast de beleidsmatige inzet van de opsporing op criminaliteitsverschijnselen in 
termen van onder meer verkennende onderzoeken waaromtrent op het niveau 
van het College van Procureurs-Generaal danwel de “driehoek” van Burgemeester, 
Hoofdofficier van Justitie en Korpschef wordt beslist, staan aanwijzingen in het 
kader van de opsporing in de zin van art. 130-lid 4 van de wet RO. Daarbij gaat 
het om de reactie op afzonderlijke strafbare feiten die ter kennis van het openbaar 
ministerie worden gebracht.

Uitgangspunten:
Als algemene uitgangspunten worden een tweetal criteria gehanteerd van wat in 
redelijkheid verwacht mag worden;
• De ernst van het strafbare feit en
• Opsporingsaanwijzingen.

Als vuistregel geldt ook; hoe ernstiger het feit, hoe meer inspanningen er dienen te 
worden verricht om het delict op te helderen ter vervolging en berechting.

Normerende criteria:
Het kader voor de reactie op vermoedelijk gepleegde strafbare feiten kent in dit 
verband nog twee normerende criteria;
• Vervolging bij een bekende dader en
• Gerichte opsporing bij ingrijpende, schokkende feiten.

Indien een feit is gepleegd waarbij de verdachte direct bekend is, dienen immer 
opsporingshande-lingen te volgen zoals de aanhouding van de betrokkene en het 
opmaken van een proces-verbaal. Dit is het geval indien de verdachte door de 
inbreng van getuigenis onmiddellijk bekend wordt, danwel zodanige informatie 
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voorhanden is, dat de verdachte met weinig inspanningen kan worden gevonden.
De zaak mag niet ongemotiveerd en lichtzinning terzijde worden gelegd indien 
sprake is van een schokkend feit. Bij het antwoord op de vraag wat schokkende 
feiten zijn is de omvang van de aantasting van de balangen of het welzijn van 
individuen of van de samenleving als geheel van belang. Opnieuw gelden daarvoor 
criteria waarvan we er een tweetal benoemen;
•  Indien de lichamelijke integriteit in aanzienlijke mate is aangetast; er is 

verkracht.
•  Het feit een algemeen risico vormt voor het integer functioneren van belangrijke 

maatschappelijke functies: de democratische orde, het openbaar bestuur of 
de rechterlijke macht. Zoals het door corruptie of misbruik ten principale 
ondergraven van het vertrouwen in de aangegeven sectoren of instituties.

Het gaat dus steeds om gedragingen en delicten waarbij daadwerkelijk en in 
betekenisvolle mate belangrijke individuele en collectieve waarden in gevaar 
worden gebracht. Feiten waardoor grote beroering teweeg wordt gebracht en 
waarmede de rechtsorde wordt geschokt. Dat is het geval bij kinderverkrachting 
en misbruik (pedofilie).
Bij dergelijke delicten mag aanzienlijk meer worden verwacht. Er dient in dat 
geval gericht en meer dan oppervlakkig te worden gekeken en gezocht naar 
aanknopingspunten voor een succesvolle opsporing en vervolging; onder meer 
door het horen van eventuele getuigen.
Pas als die inspanningen geen succes hebben, kan de opsporing worden afgesloten. 
Maar slechts op een zodanige wijze dat indien zich naderhand nieuwe feiten 
danwel informatie aandienen dit tot hernieuwde actie kan leiden.

4.5. Ambtelijke corruptie.

Corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen. Corruptie vormt een 
ernstige aantasting van de integriteit van de overheid, met grote gevolgen. Bovendien 
leidt corruptie in het zakenleven tot valse concurrentie en grote economische 
schade. Voor een overheid die integer en transparant wil zijn is het zaak om zo 
krachtig mogelijk tegen corruptie op te treden. In de Nota corruptiepreventie 
van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken worden lijnen geschetst 
langs welke het kabinet de bestrijding van ambtelijke corruptie vorm wil geven. 
Het openbaar ministerie draagt vanuit een strafrechtelijke invalshoek bij aan de 
bestrijding van corruptie. In het wetboek van strafrecht is in de artikelen 177, 177a 
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en 178 het omkopen van ambtenaren en rechters strafbaar gesteld. De artikelen 
362, 363 en 364 WvSr. stellen de ambtenaar of de rechter die zich heeft laten 
omkopen strafbaar.

Het strafrechtelijk instrumentarium heeft een ruim werkingsgebied. Een ieder 
die een ambtenaar een gift aanbiedt en elke ambtenaar die een gift aanvaardt, 
kan onder de werking van de strafwet vallen. De wet geeft namelijk geen 
onderscheidend criterium voor strafwaardige en niet-strafwaardige giften. De 
minister van justitie heeft het stellen van grenzen overgelaten aan het openbaar 
ministerie, dat zelf door toepassing van het opportuniteitsbeginsel en/of “door het 
afkondigen van richtlijnen, welke eenvoudiger dan de wet zijn aan te passen aan de 
maatschappelijke, steeds veranderende, werkelijkheid” sturend kan optreden. De 
aanwijzing geeft aanknopingspunten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden 
of strafrechtelijk optreden al dan niet is geïndiceerd.
De opsporing en vervolging van in het buitenland gepleegde corruptie, waarvoor 
een wetswijziging in 2001 de Nederlandse rechtsmacht aanzienlijk heeft vergroot, 
wordt behandeld in de “Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie 
in het buitenland”.

4.6. Bewijsminima strafvordering.

Op zichzelf zijn voldoende om tot een bewezenverklaring te komen;
•  De verklaring(en) van één getuige. 342-3 WvSv.
•  De verklaring van de verdachte. 341-1 WvSv.
•  De verklaring(en) van anoniem gebleven personen 344-a WvSv.
•  Andere geschriften 344-1-ten 5e WvSv.

4.7. Wettige bewijsmiddelen.

Als wettige bewijsmiddelen in het strafproces worden alleen erkend:
•  De verklaring van de verdachte.
•  De verklaring(en) van een getuige.
•  De verklaring van (getuige)deskundige.
•  Schriftelijke bescheiden.
•  De eigen waarneming van de rechter.
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De opsomming van de bewijsmiddelen is allesomvattend en limitatief. Andere dan 
deze bewijsmiddelen zijn niet toegelaten.

4.8. De onderzoeks voor- en hoofdvragen in geval van  
strafprocesrechtelijk onderzoek.

Relevant in het onderhavige dossier is het antwoord op de vraag of voorondersteld 
gedrag (feiten en/of omstandigheden) een (redelijk) vermoeden van een gepleegd 
strafbaar feit volgens de wet oplevert en de vraag of de in het dossier daarvoor in 
aanmerking gebrachte betrokkene(n)  terzake als verdachte betrokkenen in de zin 
van artikel 27 van het wetboek van strafvordering kunnen worden aangemerkt.
Deze vaststellingen gaan vooraf aan het antwoord op de cruciale vraag of  kan 
worden bewezen dat het strafbare feit door de als verdachte aangewezende 
betrokkene is begaan.
Voor een dergelijk (juridisch) alles omvattend oordeel is nader en diepgaand 
strafprocesrechtelijk (voor)onderzoek vereist.
Immers, eenieder wordt voor onschuldig gehouden zolang zijn schuld niet is 
komen vast te staan;

De voor- en hoofdvragen zoals bedoeld in het onderzoek ter terechtzitting worden 
in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

4.9. Aangifte en belang.

Een ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd tot het doen 
van aangifte. Het openbaar ministerie heeft ingevolge artikel 167 wetboek van 
strafvordering echter de vrijheid om al dan niet tot vervolging over te gaan.
Ingevolge artikel 12 strafvordering kan de rechtstreeks belanghebbende over niet-
vervolging of de niet voortzetting van de vervolging schriftelijk beklag doen bij het 
gerechtshof. Een belanghebbende is in dat geval  iemand die door het achterwege 
blijven van een bepaalde strafvervolging rechtstreeks is getroffen in een belang dat 
juist hem aangaat.

Zoals eerder is gesteld, (wijzend op casuïstiek aangifte meineed hierna onder 5.2; 
noot rapporteurs)  gaat het bij zeer ernstige vormen van integriteitschending 
om een alles overstijgend evident belang. Aantasting daarvan  maakt vervolging 
onvermijdelijk. Een eigenstandig belang van de aangever is dan niet nodig.
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Geen zichzelf respecterende rechtstaat kan zich alsdan permitteren strafbaar gedrag 
als waarvan sprake is en waarvan aangifte is gedaan, niet te vervolgen.

Is de beslissing tot niet-vervolging genomen door de officier van justitie bij het 
landelijk parket, dan is het gerechtshof Den Haag bevoegd.

5. CONCLUSIES.

5.1. Aanknopingspunten/ aanwijzingen.

Het onderzoeksrapport van Drs. M.Kat en het verslag van het feitenonderzoek door 
een voormalig topambtenaar van Justitie bevatten onmiskenbaar  nader te toetsen 
feiten en gegevens. In combinatie met de resultaten neergelegd in de onderhavige 
expert-opinion, bestaan er voldoende aanwijzingen en aanknopingspunten voor 
een (verkennend) onderzoek ex. art. 126-gg van het Wetboek van Strafvordering, 
om na te gaan of en op welke wijze door (verzamelingen van)  personen ernstig 
gekwalificeerde misdrijven zijn gepleegd die een zwaarwegende inbreuk op de 
rechtsorde hebben opgeleverd.

Daarnaast vormen de resultaten al dan niet in combinatie met een eventueel 
opvolgend opsporingsonderzoek een van de middelen om personen definitief van 
eventuele beschuldigingen te kunnen ontlasten.

Voormalig minister Donner heeft in 2003 m.b.t. zijn secretaris-generaal verklaard 
dat; “geen sprake is van rook laat staan van vuur”. De facto neemt minister Hirsch 
Ballin sindsdien hetzelfde standpunt in. Dat standpunt is onhoudbaar en aan 
herziening toe.
Op grond van de beoordeling van eerdergenoemde rapportages, en op grond van 
eigen vaststelling, waarbij met betrouwbare, relevante bronnen, onder meer bij 
Justitie is gesproken, stellen wij het volgende vast:

•  Er zijn sedert 2002 meerdere aangiften tegen de secretaris-generaal van het 
Ministerie van Justitie gedaan terzake pedofilie, waarvan in ieder geval in een 
van die aangiften onduidelijk is gebleven wat de status van behandeling, danwel 
de afdoening betreft.

•  Er is sprake van aanhoudende geruchten en negatieve publiciteit over de 
secretaris-generaal. Sedert 1998 is gepubliceerd in zowel de schrijvende media 
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als op de TV (o.a. NOS, NOVA en Netwerk) over pedofielennetwerken en de 
mogelijke rol daarin, of daarbij, van justitiële ambtenaren en de betreffende 
secretaris-generaal.

•  Diverse bronnen bevestigen de benoeming van de secretaris-generaal in 2002 
onder belastende omstandigheden. Opmerkelijk en zomogelijk verontrustend is 
dat minister Donner in 2002 de secretaris-generaal ondanks deze omstandigheden, 
publiciteit en beschuldigingen, heeft benoemd tot zijn hoogste ambtenaar bij 
Justitie.

•  De beschuldigingen van de veroordeelde Koerdische zakenman H.Baybasin, bij 
monde van zijn gemachtigde, advocaat Mr. A.van der Plas, aan het adres van de 
(rechts)Staat, haar gezagsdragers en ambtelijke vertegenwoordigers, zijn extreem 
en uitzonderlijk te noemen. Daarbij wordt gesteld dat sprake is van chantage van 
de secretaris-generaal i.v.m. pedofilie, welke chantage van een doorslaggevende 
rol en betekenis zou zijn geweest bij de veroordeling van Baybasin tot een  
levenslange gevangenisstraf. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de secretaris-
generaal dankzij zijn machtspositie en netwerk binnen Openbaar Ministerie en 
Justitie, zelf invloed heeft uitgeoefend op de rechtsgang.

•  In de zogenoemde “Wabekepapers” (gespreksverslag d.d. 28 augustus 2003 met 
voormalig hoofdofficier van justitie Wabeke) wordt de pedofilie van de secretaris-
generaal bevestigd.

5.2. Belanghebbenden aangifte.

Misdrijven tegen de zeden.
Hoewel rapporteurs de rechtspersoon Chipshol Holding BV en haar bestuurders 
geen (rechtstreeks) belanghebbende achten met betrekking tot gerapporteerde 
gedragingen van vermoedelijk gepleegde seksuele (gewelds)delicten, in het wetboek 
van strafrecht gecodificeerd onder de titel misdrijven tegen de zeden, staat het hen 
desondanks vrij daarvan aangifte te doen.

Ambtelijke corruptie.
Ambtelijke corruptie is zoals vorenomschreven een ernstige aantasting van de 
integriteit van de overheid, met grote gevolgen. Het is  zaak om tegen corruptie 
zo krachtig mogelijk op te treden. Daar waar sprake is van mogelijke ambtelijke 
corruptie met misbruik van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, ten nadele 
van (rechts)personen, verschaft dit onmiskenbaar een legitimatie om daarvan 
aangifte te doen en als rechtstreeks belanghebbende te worden aangemerkt.
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De in onderzoek zijnde aangifte van meineed in de kwestie van Chipshol versus 
een voormalig rechter, waarnaar de Rijksrecherche inmiddels een onderzoek instelt, 
en welk onderzoek door de behandelend officier van justitie werd uitgebreid met 
strafbare belangenverstrengeling, dienen indien de feiten zoals aangegeven worden 
bevestigd en bewezen, als een ernstige aantasting van (beginselen van) de rechtstaat 
te worden gekwalificeerd.

5.3. Aangifte dossier Mr. A. van der Plas.

In de verslaglegging/aangifteverklaring(en) van het slachtoffer (aangever/getuige) 
in het jongste aangiftedossier vanwege Mr. A.van der Plas, zijn voldoende 
feiten en omstandigheden bekend geworden die een aangifte en een opvolgend 
opsporingsonderzoek rechtvaardigen.

6.    AANBEVELINGEN.

6.1. Verkennend Onderzoek.

Gelet op de hiervoor onder hoofdstuk 5 beschreven aanknopingspunten en 
aanwijzingen voor mogelijk gepleegd strafbaar gedrag, adviseren rapporteurs de 
bestuurders van de rechtspersoon Chipshol Holding BV, het Openbaar Ministerie 
te verzoeken een verkennend onderzoek (VO) in te stellen.

V.O ex. Art 126-GG Wetboek van Strafvordering.
“Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat binnen 
verzamelingen van personen misdrijven worden beraamd of gepleegd zoals 
omschreven in artikel 67, eerste lid, die gezien hun aard of de samenhang met 
andere misdrijven die binnen die verzameling van personen worden beraamd 
of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, kan de officier van 
justitie bevelen dat opsporingsambtenaren daarnaar een onderzoek instellen met 
als doel de voorbereiding van de opsporing.
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6.2. Parlementair onderzoek.

Gelet op de aard en de betekenis van de in deze rapportage aan de orde gestelde 
vermoedens van misstanden, ernstige beschuldigingen, en het belang wat met een 
gedegen onafhankelijk en grondig onderzoek naar de feiten en omstandigheden is 
gediend, is tevens een breed gedragen parlementair onderzoek geïndiceerd.

6.3. Aangifte Chipshol.

In afwachting van mogelijk nog ter beschikking komende feiten en vertrouwelijke 
documenten (bewijsmiddelen), uit afzonderlijke , op het moment van 
afronding van de onderhavige expert-opinion (05-05-2010), nog elders lopende 
onderzoeksaktiviteiten, geven wij U  in overweging alsdan aangifte te doen.

6.4. Slotopmerking rapporteurs.

Gelet op het feit dat onderzoeken worden aanbevolen die onder meer het 
(ambtelijk) functioneren van de hoogste ambtenaar op het departement van 
Justitie aangaan en het functioneren van de rechtsstaat aankleven, dient te worden 
gewaarborgd, dat juist deze onderzoeken op vertrouwenwekkende wijze, met de 
daarvoor vereiste onafhankelijkheid en door terzake gekwalificeerde onderzoekers 
plaats vindt.

7. AANSPRAKELIJKHEID.

7.1. Uitsluiting aansprakelijkheid.

De Expertgroep Klokkenluiders i.o. en haar individuele leden sluiten iedere 
aansprakelijkheid jegens Chipshol Holding BV, haar bestuurders en tevens jegens 
eventuele derden uit voor tekortkomingen voortvloeiende uit het gestelde in de 
onderhavige expert-opinion en voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
Individuele leden van de expertgroep klokkenluiders i.o. zijn niet persoonlijk 
gebonden of aansprakelijk.
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BIJLAGEN.

Het aan rapporteurs ter beoordeling en ter beschikking gestelde feitenmateriaal 
van derden, genoemd onder hoofdstuk 2 van dit rapport, wordt niet als bijlage bij 
de onderhavige expert-opinion bijgevoegd.
De inhoud en publicatie daarvan blijft de individuele verantwoordelijkheid van de 
stellers van die rapportages.

PRODUCTIES.

Bij dit rapport wordt als productie bijgevoegd:

1.  Gespreksverslag gedateerd 28 augustus 2003 bekend onder de naam 
“Wabekepapers”.
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Mr. Gorbachev, 
Tear down this wall! Reagan
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Quis non fleret? Wie zou niet wenen over de aantasting van de Rechtsstaat in 
Nederland na lezing van de 3 voorgaande rapporten? Het was nota bene Hirsch 
Ballin himself die de onheilspelende woorden uitsprak “Onze rechtsstaat is in 
gevaar”. Dit stelde onze minister van Justitie ter gelegenheid van de nachtelijke 
beschieting met een raket van de rechtszaal waarin Holleeder de volgende ochtend 
berecht zou worden. Heel merkwaardig werd de zitting niet in een ander gebouw 
gehouden maar zelfs maanden uitgesteld. Want Holleeder moest van de schrik een 
hartoperatie ondergaan en met spoed in het beste ziekenhuis van Nederland het 
Leidsche Universitair Medisch Centrum (LUMC) opgenomen worden. Daartoe 
werd zelfs een hele etage ter wille van de veiligheid ontruimd, ten koste van 
zware hartpatiënten die moesten wachten en mogelijk daardoor overleden zijn. 
Desondanks een vorstelijke behandeling voor een zware crimineel. 

  NB. Wie heeft de operatiekosten van Holleeder en de kostbare ontruiming en 
reservering van een gehele ziekenhuis etage betaald? De belastingbetaler?

Vergelijk daarmee de onmenselijke behandeling van de fatsoenlijke rechercheurs 
Laarman en De Wit, klokkenluiders, die door schuld van de overheid getroffen 
werden door een hartinfarct net zoals vrijwel alle andere ambtelijke klokkenluiders 
in Nederland! Zo zijn tegenwoordig onze manieren in Nederland. Overigens is 
het teveel eer voor een zware crimineel de rechtsstaat in gevaar te kunnen brengen. 
Deze eer valt de minister van Justitie te beurt. Immers, wie heeft onze Rechtsstaat 
in gevaar gebracht en doet dit nog steeds door handhaving van Demmink als s-g? 
En wie laat dit toe en maakt van deze s-g misbruik ter wille van het staatsbedrijf 
Schiphol? Onze minister-president, de propagandist van “Fatsoen moet je doen”!

Nawoord
Regeren moet je doen
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Quis non fleret? Wie zou niet wenen? Deze woorden zijn uitgesproken ter 
gelegenheid van het overlijden van de R.K.-staatsman Herman Schaepman. Deze 
priester heeft het achtergestelde R.K.-volksdeel tot een krachtige politieke partij 
omgesmeed. De marxist en mijn hoogleraar geschiedenis prof. Jan Romein heeft 
aan hem in Erflaters van onze beschaving het artikel ’s Pausen Zwitser gewijd. 
De lezing daarvan kan ik Hirsch Ballin van harte aanbevelen. Als ik mij niet 
vergis, heeft Abraham Kuyper het “Quis non fleret” bij het overlijden van zijn 
wapenbroeder Schaepman uitgesproken. Aan hem heeft Jan Romein het artikel De 
klokkenist der Kleine Luyden gewijd. Kuyper is waarschijnlijk de eerste, in elk 
geval de belangrijkste en succesvolste klokkenluider. Dat kon toen nog ongestraft. 
Deze staatsman en predikant heeft eveneens de achtergestelde Calvinisten, kleine 
luyden, bijeengebracht in de krachtige toonaangevende Anti Revolutionaire Partij. 
Overigens heeft Kuyper oneindig veel meer tot stand gebracht. Gelijktijdig creëerde 
hij een krant De Standaard, werd daarvan hoofdredacteur en schreef daarin de 
hoofdartikelen. Daarnaast nog veel zeer levenswaardige boeken, zelfs standaard 
werken zowel over politiek, de AR partij, als over theologie o.a. De gemene gratie. 
Bovendien stichtte deze predikant de Vrije Universiteit, werd hoogleraar en niet 
het minst belangrijk de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tenslotte werd 
dit genie minister-president van zijn eerste en laatste regering, ten val gebracht 
door de spoorwegstaking. Wat dat betreft hoeft Jan Peter van Abraham niets te 
leren. Ongetwijfeld behoort Kuyper met Thorbecke tot de grote staatslieden in 
het Koninkrijk der Nederlanden en zelfs meer dan dat. Niet voor niets werd hij 
Abraham de Geweldige genoemd, bovendien als zodanig door zijn tegenstanders 
beschimpt o.a. in karikaturen.

  NB. Interessant met name voor Eurlings die een gezin wil gaan stichten en 
daarvoor de politiek tijdelijk (voor hoeveel maanden, jaren?) vaarwel zegt, is 
dat Kuyper een groot gezin gesticht heeft met 6 kinderen, als ik goed geteld 
heb. Bos en Balkenende luister niet naar toneelspeler Eurlings maar meer naar 
Abraham de Geweldige.

Balkenende heeft meer dan eens zijn bewondering voor zijn voorganger 
uitgesproken. Sorry, ik ben nog vergeten het talent van de meeslepende redenaar 
Kuyper te vermelden. Maar is Balkenende nu wel de man die onze rechtsstaat uit 
het moeras kan trekken met zijn beroep op normen en waarden? Is onze minister-
president inderdaad de leider die in navolging van Reagan de ijzeren muur rondom 
Justitie kan afbreken? Anders gezegd het ijzeren gordijn rondom s-g Demmink kan 
opentrekken? Ten nadele van zijn staatsbedrijf Schiphol? Is dat teveel gevraagd?
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Hoe dan ook tot nu toe heeft Balkenende de manipulaties van Schiphol en 
rechtsverkrachting door Justitie niet alleen toegestaan, maar zelfs bevorderd en is dus 
met Hirsch Ballin verantwoordelijk voor de aantasting van onze Rechtsstaat. Zijn 
eminente voorganger en voorbeeld Abraham Kuiper is terecht de man van normen 
en daden. Jan Peter Balkenende is het toonbeeld van woorden zonder daden, van 
negeren niet van regeren. In het geval van Schiphol steunt hij zelfs uitgesproken 
slechte daden. Als er iemand de mogelijkheid en macht bezat verkeerd beleid ten 
goede te keren, dan was het onze minister-president. Hem heb ik immers vanaf 
het allereerste begin, vanaf Balkenende I t/m IV met talloze brieven, advertenties, 
tenslotte boeken gewaarschuwd en gewezen op het grote belang van Schiphol als 
motor voor de werkgelegenheid, vervolgens op het wanbeleid en de manipulaties 
van de luchthaven en niet te vergeten de rechtsverkrachting door rechters zoals 
Westenberg en Ruitinga en de top van de rechtbanken van Haarlem en Den Haag 
plus de landsadvocaat!

Met Hirsch Ballin en toneelspeler Eurlings is het CDA ernstig tekort geschoten, 
zowel wat normen als daden betreft. Tot mijn diepe teleurstelling vind ik de C 
een aanfluiting, zet ik achter de D een vraagteken en vind ik de A een lachertje. 
Balkenende IV is begonnen met een appèl op de bevolking. De ministers zijn 
100 dagen het land ingestuurd zogenaamd om te weten te komen wat onder 
de burgers leeft. Men zou dan verwachten dat deze het initiatief hadden mogen 
en moeten nemen om hun hart te luchten. In werkelijkheid zijn de burgers 
en belangengroepen door Jack de Vries streng geselecteerd, dus uitverkoren. 
Na deze 100 dagen heeft Balkenende IV haar bevindingen bij Andries Knevel 
gepresenteerd: een  toneelstukje op de TV. Ongehoord, in plaats van zoals het 
hoort verantwoording af te leggen in het parlement.

Van de huidige CDA bewindslieden is dus niets te verwachten met name wat het 
herstel van de Rechtsstaat betreft. Van wie dan wel? Van de volksvertegenwoordiging? 
Het parlement heeft helaas niets tegen rechtsverkrachting door de 4 kabinetten 
Balkenende ondernomen. Na de veroordeling door het Hof Amsterdam d.d. 
23 juni 2009 van het liegen onder ede van rechter Westenberg zou men mogen 
verwachten dat de Staat tot strafvervolging overgegaan zou zijn. Omdat men dit 
naliet heb ik in arrenmoede toen als enige, als hoogbejaarde (bijna 86) moeten 
besluiten tot indiening van een strafklacht d.d. 19 oktober 2009 wegens meineed 
en valsheid in geschrifte. Pas vier maanden later kreeg ik op 22 maart jl. 2 overigens 
heel geschikte rechercheurs van de Rijksrecherche op bezoek. 
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  NB. Inmiddels bleek het Rijksrecherche-onderzoek door de Officier van 
Justitie, dus niet door mij, uitgebreid met strafbare belangenverstrengeling. 
Naar ik vernomen heb, recent zelfs opgevoerd met corruptie. 

Hun eerste vraag was welk belang ik bij deze aangifte had. Ik was stom verbaasd. 
Immers aangezien de Staat in gebreke geweest was Westenberg te vervolgen, restte 
mij niets anders dan zelf aangifte te doen. Weliswaar zijn slechts ambtenaren 
wettelijk verplicht aangifte van misstanden en misdrijven te doen maar een burger 
is daartoe moreel verplicht, overigens niet zonder risico zoals bij de klokkenluiders 
een en andermaal gebleken is.

Ook de pers is bevreesd. Van een vertegenwoordiger vernam ik dat zijn blad afgezien 
had van een artikel over Demmink, omdat er gedreigd was met procedures door 
een leger van advocaten. Het blad moest daarvan wel afzien omdat het noch de tijd 
noch het geld had voor dure, tijdrovende procedures. Deze bedreiging betekent 
dus een aanslag op het recht van meningsuiting.

Het is niet de eerste de beste die deze dreigementen toepast, zoals anderen reeds 
ervaren hebben blijkens de bijlagen. Berucht is daarvoor de advocaat van de s-g, 
mr. Harro Knijff, vooraanstaand vennoot van het machtigste advocatenkantoor 
De Brauw, waarvan HM de Koningin eind vorig jaar afscheid genomen heeft. 
Veelzeggend is dat deze advocaat een eigen BV bezit met de pikante naam 
Pinokkio. Is deze naam ontleend aan de beruchte pedofielenbar in Praag? 
Opvallend is daarbij dat de s-g ontkent deze bar in de jaren 90 bezocht te hebben 
tezamen met de Nederlandse ambassadeur in Tsjechie. Deze Pinokkio-advocaat 
bedreigt eveneens diegenen die zouden durven beweren dat de s-g in de jaren 90 
Turkije bezocht heeft. Enfin, men moet van goede huize komen  als men Knijff 
c.q. zijn invloedrijkste cliënt Demmink gaat aanklagen. Advocaat Knijff heeft het 
zelfs voor elkaar gebracht een aangifte tegen Demmink om te laten draaien tot 
een valse strafwaardige aangifte. Maar zo moeilijk is dit nu ook weer niet met de 
oppermachtige s-g van Justitie als voornaamste cliënt.

Tenslotte de vraag waarom dit boek over Demmink, de s-g die nog steeds de scepter 
zwaait ondanks alle kritiek. Ik ben hiertoe eerst gekomen na het schrijven van 
mijn 3e boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat, eind 2009. Na het doodvonnis 
Westenberg in 1996 heeft Chipshol zich moeten concentreren op procedures tegen 
voormalig financieel directeur Van Andel en grondspeculant Wyler. Eerst 4 jaar later 
is deze club na 2 arresten definitief verslagen. Daarna kreeg Chipshol rechtstreeks 



95

met Schiphol te maken na oplegging van haar bouwverbod op het Groenenberg-
terrein. Toen in 2005 ook de luchthaven verslagen was, werden in 2006-2007 de  
3 rechters Monster c.s. plotseling en zonder waarschuwing aan Chipshol 
vervangen. Eerst toen kwamen de manipulaties van de rechtbanken Haarlem en 
Den Haag aan het licht. Nog nooit vertoond in Nederland. Wie zat daarachter? 
Wie was de machtige man als Urheber van de rechtsverkrachting? Eerst bij het 
schrijven van Doodzonde tegen de Rechtsstaat ruim een half jaar geleden ben 
ik daarachter gekomen. Dat was Demmink de oppermachtige s-g van Justitie. 
Lezersreacties hebben mijn zekerheid verstevigd maar zelfs mijn recente 4e boek 
Schipholgate bleek niet voldoende om Balkenende c.s. in beweging te krijgen, 
noch het parlement zelfs niet de pers. 

  NB. Zojuist las ik in Vrij Nederland van 1 mei 2010 Rechterlijk machtsmisbruik 
over pedofiele Haagse rechters, o.a. Stolk en Rueb. Schrijfster Yvonne Keuls 
schreef daarover al in 1985 een boek. Ik citeer haar: “Dat boek werd me niet 
in dank afgenomen; ik werd zelfs op straat in mijn gezicht gespuugd. Uit de 
research was mij gebleken dat de pedofiele praktijken van Rueb algemeen bekend 
waren bij de Haagse rechtbank, maar ze lieten hem veertien jaar lang gewoon 
zijn gang gaan. Het was één groot complot.” VN eindigt: “Toen de schrijfster 
in 1995 werd uitgenodigd voor een gesprek met toenmalig minister van Justitie 
Winnie Sorgdrager, kwam vanaf het hoogste niveau eindelijk de bevestiging dat 
de aangeklaagde kinderrechters ten onrechte de bescherming van hun superieuren 
hadden genoten. Sorgdrager zei dat het haar speet dat in deze zaken niet veel 
alerter was opgetreden.”

Minister van Justitie Hirsch Ballin neem de Paus als voorbeeld, die intussen wel 
krachtige maatregelen tegen pedofielen getroffen heeft, ontsla uw s-g Demmink 
per omgaande, uiteraard oneervol en liquideer zijn netwerk.
Minister-President Balkenende ga nu eindelijk fatsoenlijk regeren, al is het maar 
kort, nu uw voornaamste raadgever en boze genius Jack de Vries uit Balkenende 
IV verwijderd is.

Koningin Beatrix benoem straks een regering, die waarborgt dat onze Rechtsstaat 
hersteld wordt, Schiphol niet meer manipuleert (en stopt) als onroerendgoedbedrijf, 
maar als luchthaven economische motor wordt: regeringsopdracht vanaf eind 
1980! Ter wille van onze broodnodige werkgelegenheid.
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De enigen die tot op heden de door mij beschreven misstanden veroordeeld 
hebben, bent u lezers. Daarom roep ik als lid van de voormalige ARP u op tot een 
vreedzame glorious revolution, ter wille van de Rechtsstaat en werkgelegenheid op 
Schiphol. Doe daartoe een oproep aan de partij waarop u stemt. Zodat de in dit 
boek beschreven misstanden voor eens en altijd onderzocht en beëindigd worden. 
Het nog langer weigeren van een dergelijk onderzoek is onacceptabel en zal tot een 
onherstelbare beschadiging van onze Rechtsstaat leiden.

Crans, Bevrijdingsdag, 5 mei 2010 

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)

Oprichter van de Chipshol-groep (1986) en
Eurowoningen (1960) tevens Eurohome France (1974)
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